
Борис Тадић позитиван на коронавирус и налази се у болници "Др Драгиша Мишовић"
субота, 05 децембар 2020 17:36

Председник Социјалдемократске странке Борис Тадић, позитиван је на коронавирус.

  

  

“Вечерас сам добио резултате теста који показују да сам позитиван на корона вирус. И
овим путем о томе обавештавам све са којима сам био у посредном или непосредном
контакту”, навео је бивши председник Србије на Твитеру.

  

Позвао је грађане да “поштују све мере заштите и чувају себе и друге”.

  

Председнику Социјалдемократске странке брз опоравак пожелели су, између осталих,
народни посланик Маријан Ристичевић, социолошкиња Весна Пешић, председник
покрета “Ослобођење” Млађан Ђорђевић и председник Покрета за Преокрет Јанко
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Веселиновић.

  
  

Večeras sam dobio rezultate testa koji pokazuju da sam pozitivan na korona virus. 
  
  I ovim putem o tome obaveštavam sve sa kojima sam bio u posrednom ili neposrednom
kontaktu. 
  
  Poštujete sve mere zaštite i čuvajte sebe i druge.

  — Boris Tadić (@BorisTadic58) December 4, 2020    

Иначе, Тадић није једини опозициони политичар који је позитиван на Ковид-19. Недавно
је и бивши председник Демократске странке Бојан Пајтић оболео од коронавируса.

  

У новембру је коронавирусом био заражен и председник Покрета слободних грађана,
Павле Грбовић, док се потпредседник Народне странке и бивши начелник Генералштаба
Војске Србије Здравко Понош, лечио од овог вируса на Инфективној клиници у Београду
још у првом таласу, крајем марта.

  

Подсетимо, у Србији је у последња 24 сата преминуло још 69 особа, док су 7.782 особе
позитивне на Ковид-19. Тестирано је 22.497 грађана, а на респираторима се налази 270
пацијената.

  

Председник Социјалдемократске странке и бивши председник Србије Борис Тадић
објавио да је позитиван на корона вирус, али да се осећа добро, да је добио адекватну
терапију, а захвалио је и особљу болнице „Др Драгиша Мишовић“.

  

„Хвала вам свима на жељама за оздрављење. Посебно хвала медицинским сестрама и
лекарима болнице ''Др Драгиша Мишовић" на огромном труду!“, написао је Тадић на
Твитеру.

  
  

Hvala vam svima na željama za ozdravljenje.

 2 / 3

https://twitter.com/BorisTadic58/status/1334999418064547841?ref_src=twsrc%5Etfw


Борис Тадић позитиван на коронавирус и налази се у болници "Др Драгиша Мишовић"
субота, 05 децембар 2020 17:36

  
  Posebno hvala medicinskim sestrama i lekarima bolnice "Dragiša Mišović" na ogromnom
trudu! 
  
  Inače, dobro sam i pod adekvatnom terapijom.
  
  Nosite maske i čuvajte se.

  — Boris Tadić (@BorisTadic58) December 5, 2020    

Он је навео да је добро и да прима адекватну терапију.

  

„Носите маске и чувајте се“, поручио је Тадић.

  

(Нова.рс, Спутњик)
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