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 Хоћемо ли на лето у Грчку моћи само с потврдом да смо вакцинисани?

  Александар Сеничић из Удружења туристичких агенција је гостујући на ТВ Првој казао
да грчки министар туризма јесте поменуо вакцину, односно "да ће они који буду
вакцинисани моћи у Грчку, међутим он никад није рекао да они који нису вакцинисани
неће моћи у ту земљу".   

"СЗО је против оваквог дељења становништва, видећемо шта ће рећи ЕУ и САД. Сви
ћемо морати да се прилагођавамо", истакао је Сеничић.

  

 Идеја о ковид-пасошима није коначна, а према његовим речима, пуштена је пробна
апликација у рад од стране ИАТА, те се чека даљи развој ситуације.

  

 Чини се да сви испипавају терен и траже решења.
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 Новинарка из Атине Јасмина Павловић Стаменић каже да се о ковид пасошима много
више говорило код нас него у Грчкој.

  

"Министар здравља је одмах реаговао на ову информацију и рекао да је рано говорити о
томе. Туризам у Грчкој је на нули, а како ће ићи даље зависи од неколико ствари: брзина
и бројчаност вакцинисаних из земаља које су највећи партнери; затим вакцинисање у
трећим земљама тј. оним где се друмским путем стиже у Грчку", истакла је она.

  

 Једно је сигурно, а то је да ће Грчка учинити све да заштити своје становништво.

  

 "Мислим да су то најозбиљниије мере у окуружењу, са ограниченим кретањем уз СМС.
Грчка се труди да спречи трећи талас те ће све то утицати на отварања граница",
казала је Павловић Стаменић.

  

 До 21. јануара је за земље ЕУ могућ улазак само уз ПЦР тест, као и седмодневни
карантин. Она каже да ће се вероватно ићи на "ублажавање тих мера, али не до те мере
да угрози становништво".

  

Туристички посленици летос били очајни

  

Јавност у Грчкој, туристички посленици и хотелијери су, тврди, летос били очајни:
упућивали су писма, молили да се све учини само да уђу наши туристи.

  

"То је за њих стравични губитак. Имам утисак да је Грчка опседнута и окренута својим
преблемима, тј. спречавањем епидемије и убрзавњем вакцинације", истакла је.

  

Ова земља живи од туризма, 25 одсто БДП-а слива се у касу из ове бранше.
Ковид-пасоши би смањили проток туриста.
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Има много људи који не желе да се вакцинишу, али и оних који не могу.

  

"Опет имамо Кину и Русију, које имају сопствене вакцине које ЕУ још не признаје.
Трагаће се за неким решењем, вероватно да ће то бити неки брзи тестови или
формулари на самој граници", казала је Павловић Стаменић.

  

Међутим, она је опрезна и подсећа на ситуацију од прошле године, када је земљама где
је ситуација забрињавајућа затворена граница без обзира на билатерални споразум.

  

Председник Јуте, каже да постоји неколико начина да се ситуација реши, а већ је
укључено и ресорно министарство.

  

"Наша министарка туризма је већ разговарала са Грчком, да будемо сигурни да граница
неће бити затворена као прошле године. Надамо се да ће наши грађани да путују без
икаквих услова. Постоје брзи тестови који се могу радити на граници то би било једно од
решења, а лошија вартијатна је ПЦР тест", казао је директор Јуте.

  

Уколико границе не буду затворене, Сеничић очекује да ће се искористити много
заменских ваучера.

  

Грци спремају ковид-пасош? Добродошли сте ако сте вакцинисани

  

"Имамо среће да је преко 90 одсто људи прихватило тај заменски новац, јер су људи
свесни да и агенцијама није било лако", навео је.

  

Уколико гранцице са Грчком, Египтом и Турском, тј. земљама где летује највећи број
наших држављана не буду отворене, то би био велики проблем са све.
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