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 Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да су у Влади Србије тестирани сви они који
су били у контакту са државним секретаром који је оболео од коронавируса.

  

  Премијерка је за телевизију Прва рекла да и за службенике Владе Србије важе иста
правила као и за остале грађане.   

Брнабић је навела да се Сајам сада уређује и да би он од прекосутра требало да буде у
функцији. Она је рекла да нове мере које се сада разматрају нису примарно усмерене на
грађане и да ће на предстојећем састанку разматрати како да се реши систем за шира
тестирања.

  

Брнабић је истакла да је новина то да људи који су позитивни на коронавирус више неће
моћи да буду у кући и појаснила да људи неће бити у хотелима, већ на Сајму из неколико
разлога.

  

Како један од разлога навела је то што треба направити додатан систем обезбеђења, да
је циљ борбе "рано откривање" и да је зато важно да људи буду на једном месту где
лекари могу да их виде и да се одмах реагује и ти људи упуте у клинике ако буде
потребно.

  

Она је додала да колико год Сајам "био овакав или онакав", здравље породица је
важније и додала да сматра да није било најпаметније што су приказали Сајам док није
потпуно уређен.
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Премијерка је рекла да ће бити направљене собе, да ће имати по пет или девет кревета,
да ће бити и простора на којем човек може да се осами и мало релаксира, додавши да ће
се на тај начин "ово много брже завршити".

  

Оценила је да су грађани данас много дисциплинованији и да је важно да сви наставе са
том дисциплином.

  

Расту цене медицинске опреме

  

Брнабић је рекла да цене медицинске опреме расту и да су тестови за коронавирус са
700 поскупели на 1.400 динара, а тако је и са осталом опремом, али је договорено да се
на томе неће штедети.

  

Премијерка је поручила да је скочила набавна цена маски као дефицитарне робе и да је
Влада ограничила висину марже, те да тај производ поскупљује на нашем тржишту, јер
поскупљује у набавци, али да на томе неће бити богаћења.

  

Брнабић је рекла да ће девет милиона маски доћи до грађана преко апотека у наредним
данима и да је куповина ограничена на један пакет маски и један пакет рукавица.

  

Премијерка је навела да Србија набавља додатне количине хлорикина који се користи у
лечењу корона вируса, а да сада има довољно за око 6.000 пацијената.

  

Из иностранства прво долазе инфектолози и имунолози

  

Казала је да једва чека да у Србији види 300 лекара који су се пријавили да дођу из
иностранства и да је са Министарством здравља договорено да прво дођу инфектолози
и имунолози, а да су позвали и медицинске сестре да се врате. Брнабић је рекла да ће
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сви који волонтирају у здравству бити примљени за стално и да ће повући здравствене
раднике са бироа за запошљавање.

  

Говорећи о грађанима Србије у иностранству, Брнабић је истакла да је то изузетаан
изазов за здравствени систем Србије и додала да се од јуче они који долазе у Србију
тестирају и да заражени иду на лечење, а они који нису у изолацију.

  

Упитана о грађанима који су на територији Шри Ланке, Балија или Перуа, Брнабић је
рекла да би било неодговорно да авион иде по њих тамо, али да ће организовати нешто
за те људе.

  

(Фонет)
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