
Стигао још један авион са медицинском опремом из Кине; Ана Брнабић: Лет финансирала ЕУ, део опреме купила Србија, а део је донација Кине
четвртак, 26 март 2020 23:33

 Још један авион са медицинском помоћи за Србију из Кине слетео је вечерас око 21.30
на београдски аеродром "Никола Тесла". Лет из Кине организован уз помоћ Развојног
програма Уједињених нација (УНДП), а трошкове у износу од око 460.000 долара
покрила је Европска унија.

  

Премијерка Ана Брнабић изјавила је на београдском аеродрому да су авионом из
кинеског Тјенђина допремљени клинички респиратори, неинвазивни респиратори,
заштитне маске, заштитна одела, тестови и опрема коју је купила Република Србија из
буџета, али и коју су донирале Народна Република Кина и компаније из те државе, пре
свега ХБИС, власник Железаре Смедерево, али и ИБС и Елепхант Аллианце.

  

"Ово је порука солидарности и заједништва, и прелеп пример тога како свет постаје
једно у тешким временима, а времена јесу тешка, не само за Републику Србију, већ за
цео свет. Европа пролази кроз најтежа времена и највеће изазове од Другог светског
рата. У оваква тешка времена солидарност је најважнија да би сви могли да победимо
овај страшан вирус", поручила је премијерка.
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Истакла је да је лет помогао УНДП, док је трошкове лета у износу од око 460.000 долара
покрила ЕУ. Изразила је захвалност НР Кини, кинеским компанијама, и ЕУ унији која је и
сама суочена са великим изазовима и свакодневно губи хиљаде живота у борби са
коронавирусом.

  

"Хвала им што су помогли да некако сви зајендо - и Кина, и ЕУ, и УН и ми . омогућимо да
вечерас дочекамо још један у низу авиона. Рачунамо да је 10 авиона потребно да
допремимо све што смо купили и све оно што нам шаљу као донације. ЕУ покрива
трошкове за најманеј четири лета", истакла је премијерка.
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