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Шабац није ни по чему гори од било ког града у Србији када је у питању епидемија
коронавируса, али ми износимо тачне податке о томе, док се то на нивоу целе земље не
ради, изјавио је градоначелник Шапца Небојша Зеленовић.

  

  

Немогуће је да у Шапцу који учествује са 1,6 одсто популације у укупној популацији
Србије, у коме се у болнице прими два до три одсто укупног броја примљених у
болнице у Србији, у коме се на респираторима налази мање од један осто од
укупног броја људи на респираторима у Србији, број преминулих је мање од један
осто од укупног броја умрлих у Србији, немогуће да у Шапцу имате 25 одсто
позитивних особа у Србији, истакао је Зеленовић.

  

Зеленовић је за ТВ Нова С демантовао наводе премијерке Ане Брнабић да су за све
обезбеђени тестови.
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"Држава је обезбедила тестове Шапцу тек онда када је сама локална самоуправа преко
страних амбасада нашла добављача из Канаде и закључила уговор са њим да им
обезбеди тестове. Ми смо од 24. јуна до 2. јула добијали по десет пута мање тестова
него што нам је било потребно, па смо добијали по три или четири дневно кад нам је
требало по 30, 40 или 50 тестова", истакао је Зеленовић.

  

  

"Тек када смо се обратили страним амбасадама, када смо преко канадске нашли
добављача из те земље и договорили се са њима и потписали уговор 3. јула. Тог
поподнева сам добио позив из Ветеринарског института у Шапцу да су они сад
акредитовани да раде тестове и да ће моћи да рад тестове", објаснио је Зеленовић.
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