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Исти људи који су данас били на конференцији за медије у Председништву Србије о
коронавирусу, на истом месту стајали су 26. фебруара. Тадашње поруке биле су далеко
неодговорније.

  

  

Пре тачно две недеље, за председника Србије и део окупљених лекара коронавирус био
је непресушан извор шале. Данас, враг је однео шалу, па и ону када је Александар Вучић
изједначио дезинфекцију и испијање ракије.

  

"Алкохол где поставите, ту коронавирус не расте. Ја сам себи нашао додатни разлог да
попијем по једну чашицу дневно, иако то нема везе с тим алкохолом, али сам то себи
измислио, да знате...А Златибор је саопштио да чисти медицински алкохол убија
коронавирус, а ја рачунам да и оно где није баш чисти алкохол, него оно, 41-42 степена,
да и то добро делује", рекао је Вучић 26. фебруара ове године.
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Савет који је, пак, највише насмејао говорнике у председништву, дао је један лекар.

  

"Значи, дефинитивно, естрогени штите жене, жене имају јако благе облике, практично
не умиру од вируса, према томе, што се жена тиче, ви слободно у шопинг у Италију, чујем
да ће сад велики попусти да буду пошто нико живи неће да дође у Италију", казао је
Бранимир Несторовић, пулмолог.

  

  

Четрнаест дана касније, међу зараженима у Србији итекако има жена које од вируса
умиру широм света. Цела Италија је у карантину, на Апенинима је од коронавируса умрло
више од 600 људи, а председник Србије са склопљеним рукама моли грађане да пријаве
путовања у Италију.

  

"Као бога вас молим, ако сте били у Милану или негде на северу Италије, реците нам то.
Реците нам да бисмо вас сачували", изјавио је данас Вучић.

  

  

Сачували од истог оног вируса који је Вучић претходно описао као "скоро па ништа". Чак
ни такав епитет, међутим, заиста није ништа наспрам онога како га је видео пулмолог из
Тиршове.

  

"Ја сам чак на овом састанку био против поручивања маски, и тестирања. Мислим да је
то потпуно бесмислено. Пазите, да немамо тест, ми не бисмо знали да је епидемија...К'о
Бога вас молим, живите свој живот, пустите коронавирус да живи свој", рекао је
Несторовић недавно.
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Председник Србије, међутим, данас је револтиран подсећањем на неодговорне изјаве
пулмолога из Тиршове.

  

  

"Не могу да трпим ту неправду, да људи нападају доктора Несторовића, да
нападају ове људе овде који су озбиљни и одговорни. Говоре 'најмешнији вирус'.
Немојте да лажете, нико није рекао да је најсмешнији вирус", казао је Вучић.

  

Међутим...

  

"Не могу да верујем да (ће се) народ који је преживао санкције, бомбардовање
уплашити најсмешнијег вируса у историји човечанства који на Фејсбуку постоји",
казао је Несторовић крајем фебруара.

  

  

Председник Србије ипак је усвојио покоји савет стручњака.

  

"Научили су ме да не кашљем у руку него у марамицу"

  

Чини се да је нешто научио и сам Бранимир Несторовић.

  

"Ја нећу више да се шалим, пошто је очигледно шала у Србији опасна", казао је данас.

  

Вучић 6. марта: Србија није жариште кризе, уколико се број заражених буде
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повећавао, то бити за два, три, пет, десет случајева, а не стотине и хиљаде

  

Александар Вучић поновио је данас, након што је откривен први случај корона вируса у
Србији, да нема потребе за панику, да надлежни органи раде свој посао како би
заштитили здравље грађана и да ће о свему благовремено обавештавати јавност.

    

Он је истакао да Србија није жариште кризе и да ће се, уколико се број заражених буде
повећавао, то бити за два, три, пет, десет случајева, а не стотине и хиљаде, како се
дешава у Kини, Јужној Kореји, Ирану, Италији.

  

"Нисмо центар кризе, али треба бити опрезан", рекао је Вучић.

  

(Н1, Танјуг)

  

Видети још: Александар Вучић: У Србији нема заражених коронавирусом - на
друштвеним мрежама имамо кампању неистина и лажи; Молим грађане да не купују
брашно и конзерве

  
  

pic.twitter.com/eLFHjChU83

  — BABE-BAhati BEograđani (@BaOgra) March 11, 2020    
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