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Комшић није хоспитализиран, али су му лијечнички тимови помагали тијеком
самоизолације.

  

  

Други бошњачки члан Предсједништва Босне и Херцеговине, Жељко Комшић, преболио
је инфекцију коронавирусом, потврђено је из Предсједништва БиХ за Бљесак.

  

Наиме, изолација у којој је Комшић био након посјете Канади гдје се сусрео с канадским
премијером Џастином Трудоом чија је супруга Софи заражена коронавирусом.

  

Иако се првотно мислило како Комшић није инфицирам, утврђено је да је позитиван на
Ковид-19 али се није жељело с тим излазити у јавност како кажу да се не би уносила

 1 / 2



Дневник.ба: Жељко Комшић преболео корону - Председништво БиХ скривало информацију да је инфициран, заразио се у Канади
среда, 01 април 2020 14:07

паника у вријеме кад су се тимови по земљи припремали на пандемију.

  

Комшић није хоспитализиран, али су му лијечнички тимови помагали тијеком
самоизолације. Истодобно, појавили су се и нови случајеви у Председништву које је
потврдило да је инфициран главни тајник.

  

С друге стране, према неслужбеним информацијама, у сличној је ситуацији и челник
ХДЗ-а БиХ Драган Човић, који је на дан кад је Комшић изашао из самоизолације, објавио
како улази у самоизолацију.

  

Иако се службено објавило да је то због посјете Загребу којег је, како је рекао сам
Човић, морао урадити очи у очи, неслужбено се дознаје да се и у челника ХДЗ-а сумња
на вирус због чега је тренутно у свом дому из којег непрестано шаље приопћења о
телефонским конференцијама.

  

Човић је, подсјетимо, након повратка из Аустрије, гдје је примљен у једну академију,
подвргнут тестирању на Ковид-19 а јавности је саопштено како је негативан.

  

Истодобно, на вирус су тестирани бројни дужносници у БиХ док, с друге стране, у
јавности испливавају свједочанства о томе како ''обични'' људи не мог тако лако до теста,
пише Бљесак.

  

(Дневник.ба)
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