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 Министарка за рад и чланица Кризног штаба, епидемиолошкиња Дарија Кисић
Тепавчевић каже да у Кризном штабу нема сукоба и да су сви једногласни да
вакцинација нема алтернативу.

  Она каже да је једна њена порука – „вакцинација, вакцинација и вакцинација“.  

„Ниједна друга мера нема никакву алтернативу и немојмо сада да скрећемо пажњу на
нешто друго. Нити постоје икакви сукоби унутар Кризног штаба. Такав је састав Кризног
штаба да су ту људи који сагледавају различите аспекте, ту је размена мишљења са
различитих аспеката сагледавања утицаја болести на друштво, али напомињем – сви су
једногласни у чињеници да вакцинација нема алтернативу, и то је порука свима“, рекла
је министарка.

  

Она је још једном апеловала на све суграђане који то до сада нису то урадили, да се
вакцинишу. „Очигледно да ћемо са овим вирусом живети годинама и једино што можемо
и треба да урадимо је да се вакцинишемо и да направимо средину која не одговара
вирусу“, навела је Кисић Тепавчевић.
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Епидемиолог и члан Кризног штаба за борбу против вируса корона Предраг Кон изјавио
је да је медицински део Кризног штаба на седници одржаној у уторак инсистирао на
увођењу рестриктивнијих мера, али да су се сви сагласили једино о неопходности
вакцинације. Кон је рекао да не зна објашњење зашто нису уведене ковид пропуснице
.

  

„Наш предлог био је скраћење радног времена до 17 часова за све делатности које нису
есенцијалне. Тиме бисмо добили мали предах, смањио би се број новооболелих, а то
време уз ковид пропуснице требало би искористити за вакцинацију“, изјавио је Кон.
Тражили смо обавезну вакцинацију за здравствене раднике и запослене у јавним
службама, молио сам да ме опозову ако им сметам, рекао је Кон, уз оцену да је одлагање
мера погрешно размишљање.
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