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 Медицински део Кризног штаба тражио је данас да се уведе полицијски час јер то виде
као једини начин да се сузбије ширење епидемије коронавируса. Иако су захтеване
хитне и радикалне мере, одлука о томе је одложена. Епидемиолог проф. др Зоран
Радовановић каже за Нова.рс да су енергичније мере морале да буду уведене много
раније, а да је сад све још апсурдније јер се чека одлука једног човека.

  На питање због чега се, по други пут за две недеље одлука Кризног штаба о новим
мерама против коронавируса одлаже, професор Радовановић одговара да разлог лежи
у томе што медицински део Кризног штаба не доноси коначне одлуке.   

 “Одржан је Кризни штаб, али на предлог медицинског дела нико није реаговао. Чека се
један човек који је отишао да испоручи вакцине у Босну и Херцеговину. Он је као
шпедитер – и транспортује и објашњава како се користе вакцине, и сад чекају њега, без
њега не може одлука да се донесе”, каже епдиемилог и додаје:

  

“То је потпуно бесмислено и невероватно. Показује колико смо далеко не само од
демократије него и од нормалности.”
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Покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић рекао је на данашњој конференцији
Кризног штаба да то што је у току викедна било скраћено радно време ништа не значи и
да без полицијског часа није могуће контролисати кућне журке.

  

“Мере које су уведене преко викенда су само мрцварење, то је било уведено само да се
нешто ради, а јасно је и тад било да нема ефекта и да је ситуација све лошија и довољно
лоша”, сматра.

  

Лекари из црвених зона, како каже, траже помоћ, јер немају више ни снаге ни
могућности, поједини испадају из строја а нема ко да их замени.

  

Напомиње да су и лекари из удружења Уједињени против ковида прозивали оне у
Кризном штабу, због чега су морали да реагују и предложе мере.

  

“Лекари из Кризног штаба да не би постали потпуне издајице, побегуље од струке,
предложили су то, али се све и даље развлачи. То су ствари које морају хитно да се
раде а морале су и још раније”, поручује Радовановић

  

Додаје да није довољно да се све затвори на пет дана, како је предлагао епидемиолог
Предраг Кон, већ да агресивније мере морају да остану на снази много дуже.

  

Подсећа да у Холандији кафићи не раде од октобра, док је све остало сведено на
минимум, као и да је тамо на снази полицијски час, иако имају повољнију епидемиолошку
ситуацију од Србије. И у другим земљама Западне Европе, осим у Шведске, на снази су
много строжије мере него у Србији.

  

“У целој Западној Европи скијалишта не раде. Не раде у Словенији, не раде у Аустрији.
Не можемо мимо света, кад год хоћемо да будемо оригинални то нам се олупа о главу”,
упозорава Радовановић.
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Каже да је сличне мере требало у Србији увести пре најмање два месеца, па би све било
једноставније, а “сада је много теже гасити пожар”.

  

Сматра да ништа од тога још није урађено зато што Србија при руковођењу епидемијом
има демагошки приступ и да се председник Србије, који се за све пита, руководи једино
одржавањем свог рејтинга.

  

“Председник је хтео да уведе полицијски час 6. јула, па је имао демонстрације и онда од
тада гледа да се не замери народу. Много се касни а сада је све учињено још
апсудрднијим јер се чека да газда аминује, а он ће онда чекати да чује какви су
резултати стратеџик маркетинга и на основу тога донесе одлуке”, поручује Радовановић.

  

(НоваС)
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