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 У Београду је вакцинисано 35,11 одсто пунолетних грађана, а у градским општинама
имамо додатних 16 пунктова на располагању у којима се може вакцинисати без
заказивања, изјавила је секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић.

  „Током јучерашњег дана, без заказивања је вакцинисано више од 2.800 људи на
пунктовима. Наравно, то је тек први дан а данас и наредних дана очекујемо много више
лица”, рекла је она за ТВ Прва.   

Када су у питању старији суграђани, они од 65 до 74 година, у Београду се вакцинисало
више од 64,5 одсто те популације, односно више од 200.000 старијих особа.

  

„Подсетићу оне који се још нису вакцинисали да то могу да учине или преко еУправе или
посетом једног од 16 пунктова за лица која нису заказала вакцинацију”, рекла је
Станисављевићева, захваливши градским општинама на помоћи коју пружају домовима
здравља, јавља Танјуг.
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Како је навео градски Секретаријат за информисање, пунктови за вакцинацију без
заказивања налазе се на следећим локацијама:

  

Дом здравља „Младеновац”, Краљице Марије 15, од 9 до 17 часова; Дом здравља
„Гроцка”, Здравствена станица „Винча”, од 14 до 20 часова; Дом здравља „Лазаревац”,
Светог Саве бб, Стара хала спортског центра, од 8 до 20 часова; Дом здравља
„Чукарица”, Стевана Ђурђевића Трошаринца 3, данас од 14 до 20 часова, а сутра од 8 до
16 часова; Дом здравља „Нови Београд”, Нехруова 53, приземље, просторија 19, од 8
до13:30 часова; Дом здравља „Стари град”, Венезелисова 1, амбуланта, од 9 до 16
часова; Дом здравља „Раковица”, Лабудово брдо, Опленачка 40, од 8 до 20 часова и
Едварда Грига 18, од 9 до 20 часова; Дом здравља „Сопот”, Јелице Миловановић 12, од
14 до 20 часова; Дом здравља „Палилула”, Кнез Данилова 16, од 8 до 15 часова; Дом
здравља „Вождовац”, амбуланта „Степа Степановић”, Шумадијске дивизије 10-14, од 14
до 20 часова; Дом здравља „Врачар”, Бојанска 16, главни улаз, соба 16, од 9 до 16
часова; Дом здравља „Обреновац”, Војводе Мишића 231, велика сала, од 8 до 14 часова;
Дом здравља „Звездара”, Олге Јовановић 11, од 8 до 14 часова; Дом здравља „Земун”,
Лазара Саватића 3а, од 14 до 19 часова, суботом и недељом од 10 до 16 часова; Дом
здравља „Сурчин”, Браће Пухаловић 12, радним данима од 11 до 18 часова, викендом од
11 до 15 часова; Дом здравља „Барајево”, Светосавска 91, од 8 до 13 часова.

  

(Политика)
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