
Раде Панић: Овакве ковид-пропуснице доказ да власт занимају само избори
среда, 20 октобар 2021 17:29

„Увођење оваквих ковид-пропусница је бежање од онога што закон и медицина
налажу да се уради у току пандемије, али власт то неће да уради јер ће бити
непопуларно. Они су све време у предизборној кампањи и спремају се за изборе у
априлу следеће године. Ништа друго их не занима. У питању је нечињење да не би
имали негативне политичке поене, а уверен сам да иза тога нема других мотива
осим да себи не начине политичку штету пред скорашње изборе“, каже за портал Н1
председник Синдиката лекара и фармацеута Србије Раде Панић, коментаришући
одлуку о увођењу ковид-пропусница.

  

  

Саговорник портала Н1 сматра да је увођење ковид-пропусница „вероватно притисак на
младе да се вакцинишу“.

  

„Скоро се постављало питање откуд сад (министар здравља Златибор) Лончар говори о
томе колико је деце тешко оболело, на све ово где они покушавају да прикажу како је
ситуација боља и чак отпуштају људе из болница иако нису за отпуштање. То су свакако
подаци које су они знали и раније, било је и досад много болесне деце, али се о томе
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није причало. Верујем да спремају да спусте старосну границу за вакцинисање Фајзером
на 12 година“, истиче Панић, додајући да „власт покушава да потроши вакцине против
коронавируса које је куповала у журби, без резона“.

  

Наш саговорник оцењује да је у одлуци о увођењу ковид-пропусница „много тога спорно“.

  
  

Чему ковид-пропуснице после 22 сата кад је током дана много већа фреквенција људи
по граду, као и у угоститељским објектима

    

„Чему ковид-пропуснице после 22 сата кад је током дана много већа фреквенција људи
по граду, као и у угоститељским објектима. Увођење ковид-пропусница видим као
одговор на огроман притисак дела струке који се залаже за то да се уведе ограничење
скупова, броја особа у затвореном простору и осталих мера које би дале неки ефекат.
Ово ће само донети огромну компликацију у смислу тога како ће се добијати
ковид-пропуснице“, закључује Панић.

  

Вакцинисан сам, али немам право на ковид-пропусницу

  

Панић сматра да је спорно и то ће трећа доза бити услов за ковид-пропуснице за све оне
који су ревакцинисани пре више од седам месеци.

  

„Знамо да се бустер доза препоручује најпре код ризичнх група, па тек онда за остале.
Ревакцинисан сам вакцином Фајзер, радим у ковиду и стално сам у контакту са вирусом,
а не журим да примим трећу дозу јер сматрам да имам добру заштиту. По овоме ни ја
немам право на ковид-пропусницу“, констатује Панић.

  

(Н1)
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