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Све мере које је доносио Кризни штаб Владе Србије за сузбијање епидемије
коронавируса, биле се "у складу са епидемиолишким показатељима у датом тренутку"
,изјавила је данас Дарија Кисић Тепавчевић, заменица директорке Института Србије за
јавно здравље "Др Милан Јовановић - Батут".

  

  

Коментаришући позив епидемиолога Зорана Радовановића Светској здравственој
организацији (СЗО) да пошаље експертски тим који би помогао у борби против
коронавируса и исправног информисања јавности у Србији, Кисић Тепавчевић је казала
да су све одлуке Кризног штаба биле “на нивоу препорука”, како је навела, “као и увек
када се доносе различите врсте стручног мишљења”.

  

“Критиковати је лако и критика јесте добра, дискусија јесте одлична уколико је
продуктивна, али овакав начин изношења неистина и полуинформација сигурно
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негативно може да утиче на све, јер доноси неку врсту неповерења”, оценила је она.

  

Она је казала да када је тек почела епидемија у Србији, није било тестова и да је првих
1.000 тестова Србији дала Светска здравствена организација.

  

Додала је да је потом СЗО Србији поклонила још 1.000 тестова, те да је Србија од
почетка имала тестове “уз подршку СЗО”.

  

“После, када су тестови били доступнији на светском тржишту, ми смо се трудили да их
увек набавимо максимално колико може”, казала је Кисић Тепавчевић за телевизију Б92.

  

Епидемиолог др Зоран Радовановић објавио је текст “Ми и светска здравствена
организација” у Политици, у којем је написао да би због пољуљаног поверења у Кризни
штаб требало да се обратимо за помоћ Светској здравственој организацији и замолимо
да нам пошаљу тим експерата.

  

(Нова С)

  

Видети још:  Предраг Кон Зорану Радовановићу: Нема ни говора да сам
учествовао у било каквој завери, или свесном лажирању било којег податка у току
ове пандемије

  

Зоран Радовановић поручио члановима Кризног Штаба: Трговина мртвим душама -
брука је велика, извините се народу, шибицарење са оболелима и умрлима
превршило је меру
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