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Чланица Кризног штаба Дарија Кисић Тепавчевић изјавила је на конференцији за
новинаре да "треба да будемо поносни на отварање тржног центра "Галерија". Она је на
питање Н1 зашто се тржни центри отварају док је дневни број новозаражених 1.500, док
су се у прошлости са 300 новооболелих затварали, одговорила да постоје јасне
процедуре у понашању приликом посета таквим местима, као и да се "не препоручује
често одлажење".

  

  

Подсетимо, данашњем отварању тржног центра присуствовали су председник Србије
Александар Вучић, премијерка Ана Брнабић, министар финансија Синиша Мали, као и
председник компаније "Игл хилс" Мохамед Алабар.

  

"Сви треба да будемо поносни на чињеницу да је отворен један велики и леп тржни
центар и да у ова тешка времена када је економија у потпуном суноврату, да смо ми у
позицији да овако нешто постигнемо. Постоје јасне процедуре како да се понашамо када
одлазимо на таква места и просторе, и сигурна сам да је свима најважније да останемо
здрави и да спречимо да пренесемо инфекцију на оне које највише волимо", навела је
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Кисић Тепавчевић.

  

"Не препоручује се да идемо често, не препоручује се поготово у ово време. Препоручује
се да се смањи број одлазака на онолико колико нам је неопходнода би обављали своје
животне активности што нормалније. Постоје јасне процедуре како треба да се
понашамо када одлазимо на таква места и такве просторе", рекла је она.

  

Директор војне болнице "Карабурма" Иво Удовичић је оценио да уколико се поштују
мере заштите, грађани могу слободно да посећују тржне центре.

  

"Што се тиче тржног центра, можда би од мене очекивали да сам можда поборник неких
закључавања или тако нешто, али нисам. Ја сам био за то да се поштују основно мере,
идите слободно у тржни центар али носите маску, носите алкохол и држите дистанцу.
Привреда мора да ради, ми морамо да добијемо плате од нечега али можемо да
поштујемо мере. Проблем су људи који их не поштују, а ту држава може пуно да уради",
истакао је Удовичић.

  

Школски систем спреман за прелазак на онлајн наставу

  

Чланица Кризног штаба за борбу против коронавируса Дарија Кисић Тепавчевић
изјавила је да је школски систем Србије спреман за евентуални прелазак на онлајн
наставу, у случају такве потребе, али да се она још нада да до тога неће доћи.

  

"Школски систем је спреман за прелазак на онлајн наставу али имамо наду да до тога
неће доћи, поготово имајући у виду колико је до сада успело да се спречи ширење
вируса у школама. То зависи од нас самих, али за сада могу да упутим све похвале за
децу и наставнике", рекла је она.

  

Кисић Тепавчевић је навела да није исто када се у истом разреду појаве два повезана
случаја обољевања и када се у целом школском систему Београда појави 10 случајева у
различитим школама.
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