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 Србија је обезбедила 1,8 милиона доза "Фајзерове" вакцине против коронавируса које
стижу пре краја децембра - изјавио је пре четири дана председник Србије Александар
Вучић. Међутим, у синоћњем гостовању, председник је променио своју изјаву и истакао
да 500.000 вакцина стиже до краја године.

  

Из дана у дан слушамо Вучићеве изјаве о борби против коронавируса, али и вакцинама
које је Влада обезбедила. Међутим, како то углавном и бива, председникове изјаве
никако да буду поуздане, да ли од претераног гостовања или од чињенице да
заборавља шта прича, није јасно, међутим, бројке и изјаве се из дана у дан разликују.

  

- Држава ће дати све од себе да до краја године набави не 10.000 или 30.000 вакцина,
већ пола милиона. Не могу да гарантујем још, али обећавам да ће бити значајна
количина, а не само нека мања. То је питање сата и дана. Тиме желимо да смањимо
притисак на болнице, да здравствене раднике обезбедимо. Небитно је одакле је
вакцина, само да их наше власти дозволе - нагласио је Вучић синоћ на ТВ Хаппy. 

  

Питање које се намеће је како смо од толико сигурне изјаве да је Србија обезбедила 1.8
милиона вакцина дошли до броја од 500 хиљада, и колико ће Србија вакцина уопште
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добити? И, да ли ће у децембру, када би требало да стигну бити информација да, ипак,
не стижу?

  

Разлика од милион и 300 хиљада је озбиљна, па српску јавност занима како се стиже од
"Србија је обезбедила 1.8 милиона доза Фајзерове вакцине" до "држава ће дати све од
себе да набави пола милиона вакцина"? Прва изјава је, судећи по начину на који је
саопштио милионском аудиторијуму, деловала као "завршен посао", а, само четири дана
касније, уследила је, не тако сигурна изјава "не могу да гарантујем још, али обећавам". И,
биле су дефинитивно "Фајзерове", а сада смо дошли до "небитно је одакле је вакцина".

  

Председниче, шта је истина од свега овога што причате, и да ли је ишта?

  

(direktno)
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