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Министар здравља Златибор Лончар оценио је окупљање поводом Дана студената у
Студентском граду као "један трентуак опуштања" и рекао како је сигуран да су и
студенти увидели грешку.

  

  

 „Било је, десило се, не оправдава нико, то је наша омладина, сви смо били у њиховим
годинама, не можемо сада да осуђујемо не знам ни ја колико. Ови што су играли коло
старији су од њих, више су прошли“, рекао је Лончар и додао да студенти, ипак, не
заговарају да се људи не вакцинишу, већ желе да гледају у будућност.

  

Лончар је после састанка са студентима у Палати Србија додао како не треба давати
значај онима који су се уредно вакцинисали откад су се родили и који су, захваљујући
тим вакцинама, данас живи, здрави, али „шире лажи да не треба нико да се вакцинише“,
сугеришући да такво понашање „треба најстроже казнити“.
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Коментаришући стање у ковид болницама, Лоначр је рекао да на тим одељењима има
довољно места за све, али и да је за све више пацијената потребна интензивна нега, а
потрошња кисеоника била је толика да је Србија део кисеоника морала да увезе.

  

Председник Студентског парламента Медицинског факултета Милош Ђурић навеио је је
да је у првом кругу вакцинисано више од 50 одсто студената медицине, не рачунајући
оне који су се пријавили посредтвом еУправе, а да ускоро почиње други круг.

  

Ђурић је о вакцинацији опште популације студената рекао да „нема поуздане податке“,
али да се на Универзитету у Београду вакцинисало око 7.000 или 8.000 људи .

  

 „Прошле недеље вакцинисано је 350 студената, ове недеље 750, а на чекању је око 500
студената, данас се поново отварају пријаве“, рекао је Ђурић.

  

На питање редовној вакцинацији деце, Лончар је рекао да је број „нешто мањи од
предвиђеног“, али да се ради и на томе и позвао све да поштују календар обавезне
вакцинације.

  

Он је додао да се јуче поподне, без заказивања, у Београду вакцинисало око 1.400 људи
и најавио да ће и за студенте бити отворени пунктови за вакцинацију без позива.

  

Размишљамо о обавезној вакцинацији

  

Министар здравља Златибор Лончар навео је и да се размишља о обавезној вакцинацији
против ковида-19, те указао да је то предлог струке. "Око тога се слажемо. То је
предлог струке и радићемо на томе да то буде и код нас", рекао је Лончар.

  

Најмањи одзив за вакцинацију је у општинама Мерошина, Тутин, Жагубица, као и у
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Новом Пазару, изјавио је данас министар здравља Златибор Лончар и пору0чује да ће се
више причати са људима из тих подручја, како би се охрабрили и едуковали о значају
имунизације.

  

“Послаћемо тамо стручне људе да одрже предавања, ићи ће и људи из Министарства
здравља, из Батута…Ићи ћемо до сваког колектива, сваке фабрике како би добили
одговоре на све дилеме, мислим да је то решење”, рекао је Лончар новинарима после
састанка са студентима поводом Светског дана здравља.

  

Навео је да је одличан одзив за имунизацију у Куршумлији, Рашкој и додао да људи са
Косова и Метохије долазе организовано на вакцинацију, те да је за сада добар одзив.
Лончар каже и да се ради на вакцинацији у руралним срединама и да је сваки дан све
више мобилних екипа.

  

(Фонет, Танјуг)
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