
Грађани Новог Пазара за „Нова.рс“: У последњих седам дана преминуло је 100 људи, сваки дан има по 10-15 плаката са истим датумом; Плаћеници режима скидали умрлице пред посету Ане Брнабић
уторак, 30 јун 2020 18:40

Грађани који су се окупили испред Опште болнице у Новом Пазару, да "дочекају"
долазак председнице Владе Ане Брнабић и министра Златибора Лончара, огорчени су
због тога што им држава није помогла, а прећуткивана је "јака епидемија", како кажу,
само док прођу избори. Уједно говоре да је у овом граду много више умрлих од ковида
него што званични подаци кажу.

  

  

“Знам 10 људи којима су умрли родитељи, по двоје троје из породице су умрли. Сваки
човек овде зна по бар пет умрлих, шта више да очекујемо, сви знамо ко је умро”, каже за
Нова.рс Аладин Паучинац, који је дошао испред Опште болнице у Новом Пазару да
“дочека” председницу Владе Ану Брнабић.

  

“Сваки дан има по 10-15 плаката, исти датум”, каже други саговорник Нова.рс.

  

“Брнабићка, ово је ковид, ово није аутобус, да знаш”, каже Аладин.
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На питање да ли је држава послала неку помоћ, Аладин Паучинац је категоричан:
“Ништа! Послали су пар лекара из Крагујевца, ништа остало. Чистили су ходнике зато
што су болесници смештени по ходницима, иза улазних врата, нагомилано, по двоје у
кревету.

    

“Десетине болесних се враћају, враћају их кући”, додаје један грађанин, док се други
убацује:

  

“Мог брата рођеног су вратили болесног кући, да се кући лијечи. Болестан, руке су му
трнуле, помодрели му прсти, тешко му је било. Само су му дали инфузију, мало му
олакшали и рекли – иди кући, нема места. После подне му је опет било тешко, опет смо
дошли ту, 5-6 сати се чека”.

  

Аладин Паучинац каже да грађани скупљају паре, да купе кисеоник.

  

 “Држава се шепури тамо, шаље милионе на различите стране, а нама овде немају да
пошаљу ниједну боцу.

  

На питање новинарке да су се појавиле информације да су пред посету Ане Брнабић
скидане умрлице, грађани углас кажу: “Тачно је!”

  

“То раде плаћеници режима, ето ко”, каже Аладин Паучинац. “Он мора да иде да скине
умрлице, мора, јер му је наређено. Да би се стекао другачији утисак, да је све у реду, да
све цвета. Не цвета, умире народ. Сто људи је умрло, ја смијем да гарантујем, у периоду
од седам дана”.

  

 “То су људи који су крали гласове”, додаје грађанин коме су брата вратили са лечења.
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На питање да ли је чудно да челници града нису прихватали помоћ, све до јуче, дан пред
долазак Ане Брнабић и министра Лончара, Аладин Паучинац каже:

  

“Месец дана овде траје епидемија јака. Нико је не помиње, само да би се одржали
избори, и плус предизборни митинзи свих политичких партија. То њих није брига, њих
занима политика, због њих данас народ умире”, каже Паучинац.

  

  

Саговорник коме је брат враћен са лечења пита зашто је стварана паника:

  

“Прво стварају панику, са болничким возилима, 4-5 возила у једном тренутку крену – што
то не може да се направи размак од минут-два? (Иду у) Крагујевац, Београд, небитно.
Него сами стварају панику грађанима Новог Пазара, Санџака, то се и у Тутину десило.
Наши стари, мајке, очеви, они су највећи паничари.”
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На питање шта очекују од састанка, грађани одговарају: “Нормално, биће у све у реду.
Ови који су сад на власти, за њих је све у реду, али за нас грађане неће бити у реду”.

  

(Нова.рс)
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