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 Србија је апсолутно спремна за борбу против коронавируса, нема тренутно ниједног
зараженог, редовно се раде тестирања и анализе, изјавио је министар здравља.

  

  Одговарајући на посланичка питања у Скупштини Србије, Златибор Лончар је рекао и
да то не значи да нећемо имати и позитивних односно заражених тим вирусом, али и ако
дође до тога ништа се неће променити.   

Он је, на питање посланика Бојана Торбице шта Србија предузима против коронавируса,
одговорио да се од свих нас очекује да свако ради свој посао и да је изузетно важно да
не буде било какве панике, страха, већ да је потребно само мало више опрезности.

  

Лончар је навео и да је од јуче, после састанка са председником Србије Александром
Вучићем, формиран сајт на којем се редовно, два пута дневно, у 8 и 18 сати, објављују
званичне информације о борби против коронавируса и стању у Србији, Европи, Кини и
свету.

  

"Молим грађане да се служе само тим званичним информацијама и да само њима верују.
Све остало, полуинформације, лажне вести, ширење панике, неће нам донети ништа
добро. За све што видите тражите доказ и чињенице, то је једини начин да се
заштитимо од лажних вести", поручио је Лончар.

  

Министар је навео да се у Србији већ спроводе све мере које је сада Светска
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здравствена организација препоручила Италији и другим европским земљама.

  

"Уверавам вас да је Србија урадила све што је неопходно, и то кажу сви релевантни
чиниоци из Европе и света који су долазили овде и имали прилике да се увере у то шта
радимо. Сви морамо да схватимо да ово није политичко питање, а да ће многи покушати
да га злоупотребе у политичке сврхе. Ово је стручно питање, дато да га воде
најстручнији људи, који су прошли разне епидемије и пандемије, који имају резултате и
знање, и који могу да одраде ово све да имамо што мање штете", навео је Лончар.

  

Он је апеловао на грађане да не злоупотребљавају бројеве телефона намењене за
пријаву сумњи на коронавирус, јер се сваки позив схвата најозбиљније.

  

"Када позовете екипу хитне помоћи, истог момента најмање пет људи креће у озбиљан
процес, користе заштитну опрему која није нимало јефтина, крећу да вас узму и превезу
до Инфективне клинике. Дакле, ангажују се људи и опрема, немојте да се дешава да
нисте у стану, или да се испостави да нисте никада ни изашли из Србије, а камоли
недавно били у Италији или Кини. Нема смисла да се то злоупотребљава, није у реду ни
према тим људима који дежурају 24 часа, ни према држави, јер сви много улажу да би
све функционисало како треба", поручио је министар здравља.

  

Лончар је изразио уверење да се, и када буде регистрован први случај тог вируса, ништа
неће променити.

  

"Оставите само да свако ради свој посао и то ће бити сасвим довољно. Немојте куповати
заштитне маске и онда ићи на аутобуску станицу да их шаљете у иностранство, немојте
куповати по 200-300 маски. Две фабрике у Горњем Милановцу и Београду радиће 24
сата и имаћемо довољно маски", закључио је Лончар.

  

(Танјуг)
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