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 Председник Чешке Милош Земан поручио је данас грађанима да издрже још шест
месеци строгих санитарних мера и евентуалних затварања јер ће пандемија ковид-19
у тој земљи бити побеђена у септембру када се вакцинишу сви који то желе.

  

„Иако неки кукају ова катастрофа се ближи крају… својевремено сам позвао да носимо
маске, после сам позвао да се вакцинишемо. А према мојој процени најкасније у
септембру ове године могао би да буде вакцинисан велики део становништва“, казао је
Земан за приватну чешку телевизију ЦНН Прима Њуз.

  

Он је нагласио да људима треба дати наду, не лажну него реалну а то је вакцина, без
обзира одакле долази, битно да је ефикасна, што сада за разлику од прошле године
свет већ има.

  

„Оптимисти кажу у јуну, ја кажем да ће се епидемија завршити у септембру. Потпуно је
другачије када знате да је ситуација безизлазна или ће трајати неколико година или кад
вам председник републике каже издржите максимално још шест месеци“, рекао је
Земан.
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Он је апеловао на Чехе да поштују оштрије мере и затварање које ће влада увести од 1.
марта, да остану код куће наредне три седмице и крећу се само у оквиру округа у коме
живе и заложио се да полиција и војска строго кажњавају оне који крше мере.

  

„Када имате рок на који ће бити затварање мислим да то људе неће толико разбеснети.
А с друге стране, ту је контрола круном. То значи кад вам неко наплати велику казну
други пут ћете добро размислити“, рекао је Земан.

  

Председник Чешке као разумну меру означио је и затварање школа и обданишта али,
као и влада премијера Бабиша, не сматра да би требало затварати индустријска
предузећа, која учествују са 32 одсто у БДП Чешке, иако посао и породица представљају
у Чешкој највећи извор заразе, већ да би само требало увести обавезу тестирања
радника и карантин за заражене.

  

„Затварање индустрије је рискантно. Наравно, у најгорем случају можемо и ту да
прибегнемо локдауну али настојмо прво да применимо оне мере о којима је већ одлучила
влада“, рекао је Земан.

  

У Чешкој је у суботу откривено 7.789 новозаражених вирусом корона, што је око 1.000
више него пре недељу дана, у болницама је тренутно 6.998 ковид болесника, од тога
1.523 на одељењима интензивне неге или респираторима, нове су статистике
Министарства здравља.

  

Од почетка пандемије у Чешкој је закључно са суботом умрло 20.339 људи заражених
вирусом корона а по броју умрлих у односу на број становника Чешка је у друга у Европи,
после Словачке.

  

(Бета)
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