
Црна Гора: Здравко Кривокапић захвалио Кини на донираним вакцинама против коронавируса
четвртак, 04 март 2021 14:22

 Предсједник Владе Здравко Кривокапић састао се данас са амбасадором Кине у Црној
Гори Лиу Ђином и том приликом у име Владе и грађана упутио захвалност кинеској
влади, премијеру и грађанима те земље због донације 30.000 вакцина компаније
"Синофарм" против Ковида-19.

  Премијер је истакао да грађани Црне Горе веома цијене пријатељство које Кина, како
је казао, чином уручења ове помоћи само потврђује.   

„Црна Гора је у деликатној ситуацији јер је црногорски здравствени систем доведен до
крајњих граница издржљивости. Вакцине представљају наду да ће Црна Гора издржати
пред свим изазовима које је условила пандемија ЦОВИД-19. Зато ова донација има још
већу вриједност“, рекао је Кривокапић.

  

Премијер је, како је саопштено из Владе, исказао дивљење у односу на успјехе које је
Кина постигла у борби против пандемије.

  

“Кина је свима послала јасну поруку да морамо да научимо да живимо са ЦОВИД-ом.
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Надам се да ће грађанска дисциплина, досљедно поштовање мјера у комбинацији са
вакцинисањем, допринијети да се црногорски здравствени систем одржи, а да се
економија не уруши. Мобилисаћемо све расположиве здравствене капацитете, јер је ово
битка за сваког човјека“, изјавио је премијер Кривокапић.

  

Амбасадор Лиу Ђин је исказао задовољство што може да допринесе пријатељским
односима двије земље.

  

„Вакцине симболично представљају добре жеље и добре намјере које Кина његује према
Црној Гори и њеним грађанима“, рекао је Лиу Ђин.

  

Амбасадор је, додају из Владе, истакао да је Кина спремна да оснажи помоћ када је
Црна Гора у питању и да је са министарком здравља Јеленом Боровинић Бојовић већ
разговарао о начину како да се сљедећа „Синофармова“ испорука реализује што прије.

  

Казао је да очекују да ће до љета више од 50 одсто грађана Кине бити вакцинисано, те
да је борба против пандемије заједнички проблем човјечанстава. Амбасадор је подсјетио
да је Кина испоручила вакцине у више од 70 држава и да активно учествује у
преговорима са више десетина земаља.

  

(Вјести)
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