
Ана Брнабић: Доћи ће време да се разговара о одговорности свих грађана за понашање током епидемије коронавируса
петак, 05 јун 2020 18:46

 Председница Владе Србије Ана Брнабић је данас рекла да је задовољна радом Владе и
поносна на Србију због одговорности, солидарности и заједништва током епидемије, а да
ће доћи време када ће се разговарати о одговорности свих грађана и понашања током
епидемије.

  

   „Не само Владе, зато што ово није била борба само Владе, ово је била борба свих нас
за цело наше друштво. Мислим и о одговорности медија који су ширили лажне вести и
како је то утицало на грађане, и о свеукупној нашој одговорности – када буде дошло
време за то, а то је када ми прогласимо крај епидемије ковида-19“, рекла је Брнабић
новинарима током посете Крагујевцу.   

Одговарајући на питање зашто министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Зоран Ђорђевић није смењен иако је био велики број заражених у
геронтолошким центрима, Брнабић је рекла да се то дешавало у свим земљама света,
али „нисам видела да су тамо смењивани министри због тога“.

  

Оценила је да у Србији ипак није велики број геронтолошких центара у којима је било
заразе, и додала: „Али, доћи ће време да причамо о томе“.

  

Брнабић је рекла да је Влада током епидемије „дала све од себе… а да ли смо могли
боље, верујте, мислим да нисмо могли боље, али свакако то није на мени да судим и
пресудјујем, па ћемо видети“.
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Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас у Крагујевцу да је аутоиндустрија
после угоститељске, сектора саобраћаја и транспорта, једна од индустрија највише
погођених корона кризом.

  

Данас је Ана Брнабић најавила завршетак Палате правде у Крагујевцу до септембра
2021.године.

  

(Бета)
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