
Ана Брнабић: Исплата 100 евра биће завршена за око две недеље
понедељак, 25 мај 2020 10:17

 Премијерка Ана Брнабић изјавила је на ТВ Прва да данас креће исплата помоћи од 100
евра који су се за њу пријавили, те да очекује да ће за око две недеље сви бити
исплаћени.

  

  Она је рекла да се око 4,6 милиона грађана пријавило за помоћ од 100 евра, што значи
да заједно са пензионерима и онима који примају социјалну помоћ око шест милиона
људи биће исплаћено.   

 “Данас креће исплата. Ми можемо дневно да исплатимо око 500.000 грађана, што значи
да у наредне две недеље можемо да исплатимо све који су се пријавили”, навела је
премијерка.

  

Брнабић је рекла да је сваком тренутку држављанима Србије дозвољено да уђу у земљу,
те да неће бити потребан ПЦР тест.

  

“Видим да постоје дезинформације око изласка из Србије. Наши грађани могу слободно
да излазе из земље, само је потребно да провере шта земље у које иду траже, па онда
ми на захтев радимо ПЦР тестирање”, рекла је Брнабић.

  

Брнабић је навела да је отварање границе са Мађарском правовремено, због економије,
отварања радних места и повратка привреде.
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“Послали смо препоруке послодавцима. Социјална дистанца, мере превенције на
затвореном простору, сменски рад у већим колективима. У највећем броју случајева су то
асимптоматски болесници. Тестирањем већих колектива проналазимо. Већа жаришта
сада имамо у Врању, Лесковцу, фабрици ‘Кајзен'”, навела је премијерка.

  

Тестови на антитела око 1.200 динара

  

Ана Брнабић је рекла да ће грађани ускоро моћи да се тестирају на антитела, те да ће
тест коштати око 1.200 динара.

  

“Ипак, то је још увек одлука која треба да се донесе”, навела је премијерка.

  

Брнабић је изјавила да је отварање границе са Мађарском правовремено, због
економије, отварања радних места и повратка привреде.

  

“Послали смо препоруке послодавцима како да се заштите од вируса – социјална
дистанца, мере превенције на затвроеном простору, сменски рад у већим колективима. У
највећем броју случајева су то асимптоматски болесници. Тестирањем већих колектива
проналазимо нове случајеве. Већа жаришта сада имамо у Врању., Лесковцу, фабрици
‘Кајзен'”, навела је премијерка.

  

Она је додала да се нада да неће бити другог таласа или да неће бити толико јак.

  

“Ми се припремамо као да ће га бити. Имамо довољно обезбеђених лекова. Имамо
холорокин за 42.000 пацијената. Имамо отворене погоне у Србији за заштитну опрему,
маске, визире…”, рекла је Брнабић.

  

(Нова С)
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