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 Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас затражио је данас од Владе и
Кризног штаба да изађу са јасним планом борбе против пандемије, као и планом
вакцинације.

  

Ђилас истиче да је атмосфера у којој се очекује вакцина против ковида додатно
нарушена због проблема са вакцином против сезонског грипа.

  

Он је указао на три проблема. Први да није потпуно извесно да је Торлак заиста
произвођач вакцине јер у документацији АББОТ која је објављена на сајту Агенције за
лекове и медицинска средства Србије (алимс.гов.рс) јасно назначено ко је произвођач.
Те прве стране на извештају о Торлаковој вакцини једноставно нема, истиче Ђилас.

  

“Торлак се помиње само као неко ко има дозволу да пусти вакцину у промет, односно да
је овлашћени дистрибутер. Ко је произвођач не знамо”, констатовао је Ђилас.
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Други проблем је са количином вакцина које су на располагању, каже и наводи да је
држава увезла 340.000 вакцина које је произвео АББОТ.

  

“Затим је договорено још 123.000 које стижу тек за два месеца. Торлак је добио
сертификат за 40.000, а планира се да произведе 250.000. Рокови нису познати.
Теоретски је то 700.000 до краја године. Старијих од 65 година у Србији има око 1,5
милиона. АББОТова вакцина је већ потрошена, тако да реално милион страријих од 65
година нема никакве шансе да добије вакцину”, рекао је лидер ССП-а.

  

Треће и најважније,  како наводи, Торлакова вакцина може да се даје само људима
узраста 18 до 65 година, а на пример АББОТ-ова вакцина може да се даје свакоме
укључујући и бебе старије од шест месеци.

  

“Дакле они који су најугроженији имају озбиљан проблем да је приме”, напомиње Ђилас
и подсећа да нас је у таквој атмосфери председник државе јуче обавестио да смо
обезбедили првих 350.000 доза “Пфајзерове” вакцине против ковида и да је она
намењена здравственим радницима, а делимично за полицију и војску.

  

“Најавио је председник и другу и трећу вакцину, али није рекао ко су произвођачи, ни
која количина је обезбеђена. Неопходно је под хитно изаћи пред народ са јасним планом
у коме једина непознаница може да буде када ће вакцина бити произведена. Све остало
мора да се каже људима”,  тврди Ђилас.

  

Он је затражио да се јавност обавести колико вакцина смо обезбедили, од којих
произвођача, када стиже која количина (у односу на датум производње), које категорије
становништва прве добијају вакцину, које друге, које су треће…, колико људи има у
свакој од тих категорија, у којим установама ће се вакцинација обављати и у којим
градовима, како ће се спречити злоупотребе и то да појединци добијају вакцину мимо
критеријумима и да ли може да буде јавно доступан податак за свакога ко прими
вакцину?

  

Ђилас се слаже са тим да председник, премијерка и председник Скупштине први приме
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вакцину како би људи видели да је безбедна, а да сви остали државни и локални
функционери морају бити на зачељу листе, што треба да важи и за опозиционе
политичаре.

  

“Сигуран сам да план вакцинације мора да има још пуно тачака. И да би све било много
лакше када је у питању поверења грађана да је прихваћен апел 3.000 лекара и
промењен Кризни штаб”, додаје Ђилас и закључује да нам је потребан план који ће
људима улити поверење и кога ћемо се сви држати.

  

(Нова.рс)
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