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 Гувернер италијанске покрајине Венето Лука Заја изјавио је да је вирус изолован код
четири особе које су заражене у Србији јачи од оног који постоји код локалног
становништва.

  “У Венету је ситуација под контролом, домаћа жаришта не забрињавају јер је наш вирус
мање снаге. Брину нас случајеви који су стигли из иностранства”, рекао је, наводећи као
пример Србију, Косово, Северну Македонију, Бенин, Молдавију и Конго.   

“Светска здравствена организација треба да означи које земље имају проблеме, на то
указујемо већ неко време”, навео је о на конференцији за новинаре у седишту локалне
Цивилне заштите.

  

Италијански медији пренели су изјаву Заје у којој објашњава како је тајно наложио
локалном институту, који се бави питањима здравља животиња и безбедности хране, да
се изолује “српски вирус”.

  

“Када су стигли први случајеви из Србије, без обавештавања било кога, тражио сам да
се уради секвенцирање српског вируса. Српски вирус има мутацију коју не познајемо”,
рекао је он, додавши да је тај сој вируса истоветан код сва четири случаја која су у
Венето стигла из Србије и који су имали велику вирусну снагу.
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Он је упозорио на вирус из Србије, које је, како је рекао, “доста различит од онога у
Италији и свету” и за који се чини, макар у овом тренутку да је веће вирулентности.

  

У Венету је недавно поново избило зариште коронавируса, а кривцем за нове случајеве
био је проглашен менаџер једне италијанске компаније који се пре тога вратио са
пословног пута из Србије, пренела је почетком јуна италијанска штампа.
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