Борис Џонсон у обраћању нацији због погоршања здравствене ситуације: Најбоље оружје против ко
среда, 23 септембар 2020 07:18

Британски премијер Борис Џонсон обратио се нацији због погоршања здравствене
ситуације проузроковане коронавирусом. Он је данас током обраћања у парламенту
рекао да се Британија налази на опасној прекретници и да се мора брзо да се делује, те
напоменуо да ће нове мере потрајати можда и шест месеци. Нагласио је да ће војска
учестовати у сузбијању пандемије, али да победу против короне може да донесе само
појединац.

Премијер Џонсон започео је обраћање нацији где је рекао да је ово највећа криза са
којом се он суочио у свом животу, те да су нове мере неопходне.

“Сигуран сам да је ово борба у којој ће човечанство победити. Пандемија вас тера да
доносите бројне изборе, али ниједан од њих није лак”, рекао је на почетку Џонсон и
додао да је дух заједништа држао вирус на дистанци од Британије.
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Напомиње да је у последње време било превише кршења епидемиолошких мера и да је
вирус због тога кренуо да се експоненцијално шири.

“Најбоље оружје против овог вируса је оружје које има сваки појединац, а то су здрав
разум и заједничка одлучност”, јасан је Џонсон.

Премијер је додао да није решење да се старији закључају у своје домове, а да се вирус
слободно креће међу популацијом. Напоменуо је још једном да ће војска учествовати у
сузбијању епидемије.

“Они који буду кршили правила могу да буду кажњени са 10 000 фунти, а надгледање
мера спроводиће поред полиције и војска”, наставио је Џонсон.

Џонсон је рекао да нерадо сузбија грађанске слободе али да је то у овом тренутку
потребно.

“Не смемо дозволити да вирус измакне контроли”, додао је Џонсон и напоменуо да је
систем здравствене заштите припремљен боље него у марту.

“Лекари су тренутно са правом забринути, али ће ствари изгледати далеко боље на
пролеће”, рекао је Џонсон и додао да је вакцина “нада и сан”.

Премијер је рекао да никада у историји Велике Британије колективна судбина није у
потпуности зависила од понашања целокупне нације, као што је сада случај.

“Биће сјајних дана, али сада позивам на дисциплину, одлучност и заједништво које ће
нам помоћи превазиђемо кризу”, закључио је Џонсон.
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Подсећамо, Џонсон је данас у парламенту најавио нова ограничења која укључују
забрану тимских спортова у затвореном, попут малог фудбала, и рекао да су планови за
делимични повратак љубитеља спорта на стадионе од 1. октобра „паузирани”.

Прославе венчања биц́е ограничене за само 15 гостију, што је половина од претходно
дозвољеног, док ц́е сахране моц́и да се одрже са максимум 30 људи.

&quot;If people don’t follow the rules we have set out, then we must reserve the right to go
further&quot;
The PM says if the virus gets out of control now, the NHS would have no space &quot;to deal
with cancer patients and millions of other non-COVID medical needs&quot; https://t.co/xXPdHfg
0hg
pic.twitter.com
/weVfpUSHkj
— SkyNews (@SkyNews) September 22, 2020
Маске ц́е постати обавезне за малопродајно и угоститељско особље, као и за путнике у
таксијима, на изричит захтев градоначелника Лондона Садика Кана, који је разговарао
са Џонсоном у уторак ујутру.

“Важно је да сада успемо да делујемо заједно, да не ризикујемо здравље других, и да не
угрожавамо сопствену будуц́ност драстичнијом акцијом на коју ц́емо неизбежно бити
приморани”, рекао је Џонсон.

(Нова.рс)
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