
Дарија Кисић Тепавчевић: Није тачно да Медицински факултет тражи ковид пропуснице од студената, већ потврду о вакцинацији, о прележаној болести, или негативан тест
субота, 02 октобар 2021 20:54

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић
Тепавчевић изјавила је да није тачна информација да се на Медицинском факултету у
Београду од студената траже ковид пропуснице, већ само потврда о томе да нису
заражени коронавирусом, односно да нису преносиоци вируса.

  

  

„Медицински факултет није увео ковид сертификате већ само пре уласка у клинику
треба да се достави потврда да студент није носилац инфекције, тј. потврда о
вакцинацији, о прележаној болести, или да је студент негативан на вирус. Дакле нема
никаквих ковид пропусница већ само провере“, рекла је за РТС Кисић Тепавчевић, која је
и чланица Кризног штава за сузбијање корона вируса.
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Ми итекако имамо мере које су на снази, вакцинација нема алтернативу

  

Министарка за рад и чланица Кризног штаба Дарија Кисић Тепавчевић позвала је
грађане да се вакцинишу, указала на то да постоје мере које су на снази, а да
вакцинација нема алтернативу.

  

Дарија Кисић Тепавчевић, чланица Кризног штаба и министарка за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, рекла је у Дневнику РТС-а да је погрешно да се у овом
моменту говори као да не постоји ниједна мера у борби против коронавируса и навела да
су то мере које важе на уласку у земљу, као и оне за све затворене просторе, за тржне
центре, школске и предшколске установе…

  

Упитана треба ли очекивати рестриктивније мере, рекла је да је ту одговор врло
једноставан – вакцинација, вакцинација и вакцинација.

  

"Нема алтернативе за вакцинацију. Ми итекако имамо мере које су на снази, имамо
инспекције које су на терену по читавој Србији, али немамо полицајце за сваког од нас.
Имамо раст броја вакцинисаних, али немојте да дочекамо да нам се неки члан породице
разболи или не дај боже умре да би били свесни колико је вирус опасан. Апелујем на све
грађане да се вакцинишу, јер једино вакцинација спасава животе", поручила је
министарка.

       Your browser does not support the video tag.   

У време епидемије коронавируса, почела је још једна школска академска година. Да би
практичну наставу спроводили како треба, Наставно-научно веће Медицинског
факултета у Београду одлучило је да и наставници и сарадници и студенти морају да
поштују и спроводе неопходне превентивно-епидемиолошке мере.

  

(РТС)
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