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 Премијерка Ана Брнабић изјавила је да се до данас 351.000 грађана Србије пријавила
за вакцинацију против корона вируса што је како је оценила, „прилично добар“ одзив.

  Наводећи да је Србија тренутно земља која има „највећи број вакцина код себе“,
Брнабић је за ТВ Прва казала да је држава платила сваку вакцину коју је набавила и да
је до сада у те сврхе утрошено више од шест милиона евра.   

„Ништа нисмо добили као донацију или на поклон, све смо платили. Донирали смо два
милиона евра Европској комисији за истраживање вакцине, платили смо око четири
милиона евра, и то авансно за 1,4 милиона доза преко Ковакс механизма, авансно за
прву фазу Фајзерове вакцине, за 50 одсто контигента вакцине Спутњик В од укупно два
милиона доза које смо поручили. Добили смо јако добре цене и за кинеску и за
Фајзерову вакцину“, казала је Брнабић.

  

Она је рекла да данас почиње масовна вакцинација чији је циљ да што ефикасније и што
брже буде вакцинисан што већи број грађана Србије.

  

„Вакцинација је добровољна, нико неће трпети било какве санкције ако неће да прими
вакцину. Ово је једини начин да победимо вирус. Отварамо први пункт за масовну
вакцинацију на Београдском сајму, данас очекујемо да ће се вакцинисати око 600
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припадника војске, од сутра крећу и већи градови“, казала је председница Владе Србије.

  

Према њеним речима сваки дом здравља је спреман за вакцинацију, до краја недеље
очекује се још 250.000 вакцина Спутњик В а наредног понедељка нове количине
Фајзерове вакцине

  

Додала је да грађани не би требало да бирају коју ће вакцину примити по
„геополитичком“ критеријуму, наводећи да је добра и безбедна свака вакцина чију је
употребу одобрила Агенција за лекове и медицинска средства.

  

„Ја нисам бирала вакцину, Фајзерова је била прва која је стигла у Србију. Да је била
кинеска вакцина, примила бих њу, да је била руска, примила бих њу. Било коју вакцину
коју је одобрила Агенција за лекове медицинска средства бих без сумње примила“, рекла
је премијерка.

  

Премијерка још не очекује попуштање противпандемијских мера

  

Премијерка Србије Ана Брнабић оценила је данас да није реално да на седници Кризног
штаба за борбу против корона вируса буду додатно ублажене противпандемијске мере,
односно да угоститељским објектима буде продужено радно време.

  

„Мислим да није реално да данас буду ублажене те мере. Данас ћемо отворити ту тему
па ћемо разговарати који су то параметри који још треба да буду остварени па да
угоститељски објекти буду отворени до 22 сата“, рекла је Брнабић за телевизију Прва.

  

Она је рекла да је тачно да постоји одређени пад броја заражених и умрлих од корона
вируса али да је потребно да се испуне и други услови да би се Кризни штаб одлучио на
додатну релаксацију мера.

  

„Отворићемо ту тему, али се то неће десити данас“, рекла је она.
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Брнабић: У буџету има новца за нови пакет помоћи привреди и грађанима

  

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да у републичком буџету има новца за
нови пакет помоћи привреди и грађанима за ублажавање последица панадемије корова
вируса.

  

„Не могу да говорим о новом пекету помоћи, на њему радимо, уз подршку председника
Србије. Помоћ ће добити привреда, али и пензионери и други грађани“, казала је
Брнабић за ТВ Прва.

  

Она је истакла да све државне институције, пре свега министарства финансија и
привреде, морају да раде даноноћно да би држава „имала чиме да помогне привреди и
грађанима“.

  

„Стога је важно да сви плате порез, да не урушавамо систем, да поново будемо европски
шампиони по привредном расту“, рекла је Брнабић.

  

Сада је, како је додала, вакцинација најважнија тема.

  

„Масовна вакцинација је важна да би се вратили послу. Морате да имате приходе да би
могли да помогнете привреди или да платите све трошкове“, рекла је премијерка.

  

Додала је да је борба против корона вируса „изузетно скупа“.

  

(Бета)
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