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 Председница Владе Србије Ана Брнабић је, коментаришући то што Кризни штаб није
увео нове мере против коронавируса, изјавила да разлог није економија већ пре свега
зато што имамо вакцине.

  

„Погрешно се тумачи да ми то радимо због економије. Није због економских разлога,
иако је економија важна јер борба против коронавируса много кошта, у смислу новца који
дајемо свакодневно за тестирања, за заштитну опрему за здравствене раднике, за
лекове, за иновативне лекове о којима преговарамо и које Србија увек међу првима има у
Европи. Никад нисмо помислили да штедимо на било којој врсти терапије која може да
олакша здравственим радницима и спасе животе“, изјавила је Брнабић за Танјуг.

  

Према њеним речима, „неразумно је да имате исте мере са вакцинама као што сте имали
пре вакцина“.

  

„Такве мере, а не фокус на вакцинацију, заједно смо на седници Кризног штаба
закључили, довешће до пада броја заражених, али ће после тога довести поново до
пвоећања броја заражених зато што се људи нису вакцинисали. И да је то само
пролонгирање ове читаве ситуације, продужавање ове агоније. Оно за шта сам ја сада
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озбиљно забирнута јесте ментално здравље нације“, рекла је премијерка.

  

Брнабић је поновила да је фокус само на вакцинацији јер је, како каже, то „једини
одговор да се стави тачка на све ово“.

  

„Имамо вакцине, имамо их довољно. Имамо четири вакцине, ускоро ће бити и пета. Хајде
да се вакцинишемо и хајде сви да причамо искључиво о вакцинацији“, поручила је
Брнабић.

  

Председница Владе Србије је изнела податак да је у овом тренутку 2.907.688 особа
вакцинисано, што је 54 одсто пунолетне популације. Ревакцинисано је 2.793.425 особа,
што представља 52 одсто. Трећу дозу је примило 655.370 особа, односно 12 одсто
популације.

  

Брнабић је поручила да верује у одговорност и соолидарност грађана и сматра да је
раније више причано о вакцинацији „све би ово ишло много боље“.
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