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 МАЈДАНПЕК - “У протестима претходних дана изродиле су се две групе људи -
организоване криминалне групе хулигана које малтретирају полицију и уништавају
имовину и грађане који се буне против начина на који се боримо против короне. И за
једне и за друге је заједничка потпуна неодговорност због окупљања на врхунцу
епидемије. Моја порука свима је да се суздржимо од оваквог понашања јер ће нам сваки
дан демонстрација доћи на наплату и имаћемо све већи број заражених које нећемо
имати где са сместимо”, изјавила је јутрос потпредседница Владе Србије, проф. др
Зорана Михајловић.

  

Она је, гостујући на ТВ Прва, истакла да је добро да су синоћни протести били без
нереда, али да ће институције државе одреаговати на насиље које се десило.

  

 “Насиље је недопустиво јер оно рађа даље насиље. Свако ко крши закон одговараће, да
буде јасно. Ја нисам на протестима чула који су захтеви грађана, али чула сам захтеве
политичара - најпре смо имали захтев да се снизи цензус, па се нису појавили на
изборима, а сада би да дођу на власт без избора. На протестима су се залепили за
грађане како би остварили свој политички интерес”, рекла је она.
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Михајловићева је додала и да се нада да смо изашли из пубертета и да се нећемо
инатити, јер то не доноси ништа добро, и поручила свима да носе маске, поштују све
мере и опомињу оне који то не чине.

  

“Мој апел свима је да водимо рачуна о себи, да поштујемо мере, јер штитећи себе
штитимо и друге. Важно је и да опомињемо друге да то раде, баш као што и ја то сваки
пут чиним. Кризни штаб ради свој посао најбоље што може. Не слажем се са Коном да су
грађани изгубили поверење, али не треба вам ни Кон ни Зорана да видимо да су
болнице пуне а вирус све јачи. Надам се да ћемо издржати удар епидемије због
окупљања претходних дана”, рекла је она.

  

"Морамо да сачувамо и економију и здравље грађана"

  

Михајловић је изјавила да епидемија изазвана корона вирусом, поред здравственог
система, оставља озбиљне последице и на економију - како у свету, тако и у Србији.

  

“Морам да нагласим да нисмо имали стабилан и добар буџет са којим смо ушли у 2020.
годину, данас бисмо били у колапсу. Последица свакако има, али важно је да очувамо
здравље како би што већи број људи могао да ради. Направићемо приоритете и
донећемо потребне мере како бисмо одрживо економски преживели”, изјавила је она.

  

Михајловићева је додала да држави није лако, али да ће бити прерасподеле буџета у
складу са приоритетима.

  

“Поред здравства, грађевинарство и пољопривреда су свакако важни сектори јер могу
извући БДП. Сада је важно да свако од нас води рачуна о здравственој безбедности, да
се придржавамо мера да бисмо могли да радимо. Када се појави вакцина биће све
другачије, до тада морамо бити свесни епидемиолошке ситуације”, рекла је она.

  

Михајловићева је додала да ће неке од донетих мера опет попустити када дође до
стабилизације ситуације, а до тада морамо да будемо одговорни и да се чувамо.
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"Политика по страни, важно је здравље"

  

Михајловић је изјавила да су окупљања претходних вечери у Београду и осталим
градовима Србије врхунац неодговорности у јеку пандемије вируса корона.

  

"Сада није питање да ли смо политички сагласни или нисмо, здравље грађана је
најважније, здравље је број један", поручила је Михајловић  у Мајданпеку.

  

Истиче "да су на протестима биле две врсте грађана, једна је, каже, организована
криминална група хулигана која је провоцирала полицију и уништавала имовину".

  

"Мислим да су наше институције довољно јаке да свако ко је прекршио закон током
претходних вечери одговара, ту мислим и на правосуђе, безбедносне службе, полицију",
навела је Михајловић.

  

Другу групу грађана, истиче она, чине они који су незадовољни начином на који се
држава бори са вирусом корона.

  

"Оно што је заједничко свима јесте да је таква врста окупљања врхунац неодговорности
у пику епидемије. Морамо да чувамо здравље", поновила је Михајловић.

  

Неодговорнима је назвала и поједине лидере опозиције који су позивали на протест и
који су се, каже, "наслонили" на грађане како би прикупили политичке поене.

  

"Градилишта настављају да раде, уз велику одговорност"
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Михајловић је истакла да ће градилишта наставити да раде, као што су, подсећа, радила
у марту и априлу, али уз велику одговорност и мере заштите за спречавање ширења
вируса корона.

  

Михајловић је рекла да до сада није било ниједног зараженог радника на градилиштима
или путара, као и да руководиоци градилишта чине све да тако и остане.

  

"Порука и апел свима је да се чувамо, јер када се свако од нас чува, тако чува и своје
здравље и здравље људи око нас и нашу економију", рекла је Михајловић.

  

Посетила је да ниједно градилиште није стало ни током првог таласа вируса корона у
марту и априлу, те додала да неће ни сада.

  

Истиче да је једно здравствена безбедност, а друго наша будућност и будућност наше
економије која, наводи, мора да преживи ову годину, иако је неминовно да ће бити
проблема, с обзиром да их имају и много развијеније земље.

  

"Ако сачувамо здравље, биће више људи који могу да раде и наша економија ће опстати",
закључила је Михајловић.

  

(Танјуг-РТВ)
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