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Људи су се саживели са вирусом корона. Маске су постале саставни део дневних
реквизита. Многима су вести о пандемији одавно изашле на нос: где је колико
новозаражених, колико умрлих; где је оборен који рекорд заразе; увек иста мање или
више драматична упозорења, мање или више катаклизмична предвиђања.

  Разуман човек без обзира на наређења или препоруке о понашању у време пандемије
неће допустити да му неко дише у лице, носиће маску тамо где не може да држи
безбедно растојање од туђих издисија, искашљавања и искијавања, избегаваће масу у
највећој могућој мери, праће руке и дезинфиковати их алкохолом када год му се укаже
прилика.   

Разуман човек од власти очекује разумне противпандемијске мере. Очекује и
доследност, јер недоследност доводи до неверодостојности, а неверодостојност до
губитка ауторитета, а онда је залудно упозоравати грађане на ову или ону опасност,
овакве или онакве мере којих се морају држати. Једна од таквих недоследности је када
председник државе не носи заштитну маску у ситуацијама у каквима се то очекује од
грађана.

  

Друга недсоледност је начин рада тржних центара. Док су школска одељења подељена,
па једна половина ученика има онлајн наставу док друга седи у школским клупама, док
се фудбалске утакмице на свежем ваздуху одигравају пред празним трибинама, тржни
центар "Ушће" је протекле суботе (када је извесни Шарац упуцан у подземној гаражи)
био крцат. Неки посетиоци су носили маске на лицу, некима је висила око врата, неки су
је држали само преко уста. Уобичајен модел различитог понашања који затичемо свуда.
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    Није баш логично, а свакако је недоследно, да стотинак људи срче неку текућину и ћаскау кафићу без маске на лицу, да их на хиљаде циркулише на столицама набијеним једнауз другу у затвореном простору, док су школска одељења са по тридесетак ученикарасполућена, а стадиони празни. Ко онда може озбиљно да схвати директиве ипрепоруке власти о понашању у време пандемије?    Али је у време пандемије, под претњама власти новчаним казнама за све преступникекоји не носе маске у затвореном простору, фасцинантно да велики кафић у приземљу"Ушћа" очигледно посве легално ради са столовима размакнутим стотинак центиметара,са столицима које се готово додирују. Гости наравно не носе маске, јер пију кафу иливећ нешто кунзумирају. Слободног стола нема, једва да има слободне столице, једнавелика, тискајућа гомила људи која се ама баш никако не уклапа у представу о физичкојдистанци и свођењу опасности од заразе на минимум. Напротив: једно раздрагано леглозаразе, ако озбиљно схватимо сва наређења и упозорења Кризног штаба.  А ту је још и сладолед. У затвореном простору тржног центра, унутар кога би се мораленосити заштитне маске, постављен је штанд са сладоледом. Па тако деца и одрасли сакорнетима у руци, лижући сладолед обилазе излоге, све под будним оком свеколикогобезбеђења.  Није баш логично, а свакако је недоследно, да стотинак људи срче неку текућину и ћаскау кафићу без маске на лицу, да их на хиљаде циркулише на столицама набијеним једнауз другу у затвореном простору, док су школска одељења са по тридесетак ученикарасполућена, а стадиони празни. Ко онда може озбиљно да схвати директиве ипрепоруке власти о понашању у време пандемије?  (Време)  
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