
У Србију стигло милион доза кинеске вакцине против коронавируса; Вучић: Наредних дана ћу примити ову вакцину како би показао да је безбедна; Чен: Вакцина у Србији само 16 дана после регистрације у Кини
субота, 16 јануар 2021 11:14

 Авион са товаром од милион доза кинеске вакцине Синофарм слетео је на београдски
аеродром Никола Тесла, а дочекао га је председник Србије Александар Вучић.

  

Авион је слетео око 9.50. Дочекали су га поред Вучића, и министар Златибор Лончар,
шеф БИА Братилсав Гашић, као и амбасадорка Кине у Србији Чен Бо.

  

Вакцине су допремљене у 10 контејнера, а 125.000 вакцина стане у један контејнер,
рекао је Вучић на аеродрому. Он је у захвалио предсенику Кине Си Ђинпингу али и
амбасадорки Кине на овом веома важном послу за Србију.

  

Он је најавио да ће вероватно наредних дана примити управо кинеску вакцину како би
показао да је она безбедна за становништво.
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  Члан Кризног штаба за сузбијање епидемије вируса корона Зоран Гојковић изјавио јепретходно да би по добијању свих одобрења од Агенције за лекове и медицинскесредства, примена кинеске вакцине у Србији могла почети у недељу или понедељак. Тавакцина, иначе, још нема дозволу Агенције за лекове.  Кинеска „Синофарм“ је трећа вакцина која ће бити у употреби у Србији, након„Фајзерове“ и руске „Спутњик Ве“.  Вучић: Долазак кинеске вакцине израз великог пријатељства  Председник Србије Александар Вучић рекао је за кинеску државну телевизију да једолазак кинеске вакцине доказ великог пријатељства Србије и Кине и најавио да ће сеон вакцинисати управо том вакцином.  Вучић је, за кинеску телевизију Си Си Тв (Ц ЦТВ), казао да је дошао на аеродром даискаже поштовање и каже све најбоље о правом пријатељству које негујемо са Кином,веома дуго.  Као одговор на то пријатељство, додаје, добили смо вакцине, на чему је посебнозахвалан председнику Кине СИ Ђипингу.  Исказао је посебну захвалност и амбасадорки Кине у Београду Чен Бо, која је, премањеговим речима, уложила велике напоре у овај важан подухват.  "Надали смо се вакцинама из Кине, али није било лако то и очекивати. Као обичан човеки председник Србије уверен сам у квалитет кинеске вакцине, о чему ће одлучити нашанадлежна агенција"; објаснио је он.  "Имао сам недавно једну другу инфекцију, не корону, па мислим да ћу за десетак данадобити ову вакцину, како бих показао људима да је вакцина безбедна и квалитетна",подвукао је он.  Казао је да је поносан као председник Србије што нам је пошло за руком да се добијемилион доза вакцина из Кине, које ће спасити много живота.  Подсетио је да у Србији имамо вакцине Бионтек-Фајзер, Спутњик и сада кинескувакцину из Пекинга.  Указао је да је премијерка Ана Брнабић примила Фајзерову вакцину, председникСкупштине Ивица Дачић руску, а да ће он највероватније примити кинеску.   "Онда ћемо добити Астра Зенека вакцину. То показује способност српског политичкоглидерства. Доказ је да не страхујемо да показујемо велико пријатељство са Кином, којене кријем нигде, већ се тиме поносим и уложићу још напора да га даље изграђујемо",закључио је он у изјави кинеској телевизији која је пропратила долазак кинеских вакцинау Србију.  До среде 1,4 милиона вакцина, вакцинисаћемо пола милиона људи  До среде ћемо имати укупно 1,4 милиона доза вакцине, а кинеском ће бити вакцинисанопола милиона грађана Србије, рекао је данас председник Александар Вучић.  Он је изјавио да је данас, када је у Србију стигло милион кинеских вакцина противкорона вируса, велики и важан дан у борби против ковида 19, јер ће се њимавакцинисати 500.000 људи, што је велики обрт у тој борби и корак напред.  Србија је прва и, за сада, једина земља у Европи која има велике количине кинескевакцине.  Председник је најавио да ће у понедељак у Србију стићи и још 19.500 доза Фајзеровевакције, у уторак још 250.000 доза Спутњика В.
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  "Имаћемо преко 1,4 милиона доза до среде у земљи. По томе можете да видите коликосмо успешни. Борили смо се, ништа нисмо препустили случају", рекао је Вучић.  Он је рекао и да би држава преко Ковакса требало да добије 460.000 доза Астразенеке,али да се још не зна када, а да је намера да се набави и Модернина вакцина.  "Имаћемо пет или шест вакцина различитих произвођача", рекао је Вучић.  Он је истакао да је обавеза државе да спасава животе грађана.  "И изградњом болница, набавком опреме, сада вакцине, које су важне за здравље, али иза економију. Морамо да гледамо да се што пре вратимо у нормалан живот", рекао јеВучић.  Он је додао да је важно што ће Србија имати велики број доза вакцине, јер је потребнода се вакцинишу војска, полиција, запослени у трговинама, банкасрском сектору..., а свето је и пут у бољу економију.  Вучић је додао да га брине нови сој вируса, јер све што се збива у западној Европи, дођекасније и код нас, па је зато замолио министра здравља да се вакцинација убрза.  "Да од наредне седмице иде свуда, у најудаљеније делове земље, да можемо давакцинишемо људе", рекао је Вучић.  Чен: Вакцина у Србији само 16 дана после регистрације у Кини  Србија и Кина, под руководством председника Александра Вучића и Си Ђинпинга, рамеуз раме се боре против корона вирииса, поручила је данас амбасадорка Кине у СрбијиЧен Бо.  "Синофарм вакцина је званично регистрована у Кини 30. децембра, а само након 16дана већ стиже у Сбрију. Долазак кинеске вакцине део је наше заједничке борбе противвируса, и верујем да ће она дати допринос сузбијању епидемије у Србији", рекла је Ченновинарима.
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  Она је највела да је Кина прва земља на свету која је обећала да ће њена вакција битиглобалноп јавно добро.  Чен је додала и да јој је велика част и задовољство што је данас са председником Србијеу Београду дочекала кинеску вакцину "Синофарм".  "Хвала председнику Сију и кинеском народу"  Председник Србије Александар Вучих захвалио је на Инстаграму председнику Кине СиЂинпингу и кинеском народу на испоруци милион доза вакцине Синофарм противкорона вируса, које су данас стигле у Србију.  "Милион доза кинеске вакцине Синофарм стигло је у Србију. Хвала председнику Сију икинеском народу", написао је Вучић на Инстаграм профилу avucic, уз фотографију накојој се испред авиона Ер Србије, којим су вакцине допремељене, виде заставе Србије иКине.  Вучић је на београдском аеродрому Никола Тесла дочекао авион који је допремиовакцине из Кине.  Велики посао с вакцинама - погледајте регион  Урадили смо велики и добар посао по питању набавке вакцина, рекао је данаспредседник Александар Вучић новинарима и позвао се на податке из других земаљарегиона, у којима нема вакцине или је реч о три, четири хиљаде доза.  Рекао да грађани сигурно неће да имају председника кога сви хвале, али који није донеоземљи и грађанима ниједну вакцину.  Његов посао је, каже, да спасава животе људи, да брине о народу, а не да брине да се оњему пишу лепи текстови, а уверен је да народ види ко се за њега бори.  "Када погледате, у региону нико нема вакцину, или ће добити под 3. 000 или 4. 000 доза.Велики посао смо урадили", рекао је.  Председник је истакао да ће Србија наставити сарадњу са Кином у борби противКовид19, као и да очекује нове количине вакцина из Кине.  "Чекам да прођу три дана да кажем како све добро иде и позовем амбасадорку Кине ЧенБо. И опет ћу да пишем писмо", поручио је Вучић, одговарајући на питање да ли планиранаставак сарадње са Кином у борби против Ковид19 и да ли очекује нове испорукекинеске вакцине.  Он је казао да њему није тешко да зове амбасадорку или пише председнику Кине СиЂипингу.  "Ја, за разлику од неких који се крију, не кријем да казем да имамо искрене пријатељскеодносе са Кином. Мозе да ме критикује ко колико хоће", нагласио је Вучић.  Наша сарадња са Кином динамично расте у свим областима и што се Србије тиче биће иу будуће, а верујем да ће то тако бити од стране Кине, закључио је председник.  Нема опуштања, нико не би закључавао да не мора  Председник Александар Вучић изјавио је данас да су епидемиолошке мере, и њиховоевентуално попуштање, у надлежности Кризног штаба, али да је сигурно да не би смелода буде опуштања, јер је и даље висок број преминулих од корона вируса.
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  Вучић је рекао да је од јуче до јутрос 21 пацијент преминуо, што је, нажалост, и даљевелики број.  "Да ли би Макрон увео закључавње да не мора? Знате ли колико пара губи Париз, ако језатворен од 18 до 06 сати? Значи да мора и да га је велика мука натерала и зато несмемо ни ми да се опуштамо", приметио је председник Србије.  Ко ће да ми одузме право да се борим за свој народ?  Ко ће да ми одузме право да се борим за свој народ, пита председник СрбијеАлександар Вучић и каже да не очекује проблеме од ЕУ због чињенице да наша земља,тренутно једина у Европи, има тако велике количине кинеске вакцине.  И друге земље боре се за своје грађане, па су неки закупили и два пута већи бројкапацитета вакцина у односу на број становника, указује и истиче да ће критикеБрисела, уколико их буде, преузети на себе.  "Што се тиче љутњи, не интересује ме ко се љути илли не, већ само то да ли смо урадилидобру ствар", нагласио је Вучић, одговарајући на питање новинара да ли очекујепроблеме од ЕУ због набавке велике количине кинеских вакцина.  "Свакако је боље да имамо вакцину, да можемо да спасимо животе људи и да економскирастемо", нагласио је Вучић.  Каже да нас у сваком случају нико и неће ништа друго после питати ,него колика нам јестопа раста , колике су плате и пензије и да ли људи живе боље.  "Немам проблем да терет критика преузмем на своја леђа", поручио је председникСрбије.  Навео је да му је једном приликом Бојко Борисов рекао у шали да има "велика леђа":  "Немам проблем са тим, не очекујем никакве врсте критика пошто се борим за животесвојих људи, као и они који су закупили и 200 одсто капацитета у односу на број својихстановика".  "Ко ће да ми одузме право да се боримо за свој народ", запитао је Вучић.  "То што смо ми смо мало сналажљивији, то је друго. Имамо велико искуство, које јересурс за нашу земљу. Гледао сам раније безброј пута како то иде у многиммеђународним организацијама и иституцијама", додао је Вучић.  Каже да смо по питању набавке вакцина добар посао направили и да је поносан на то.  Замолио је здравствене раднике да организују што бржу вакцинацију јер ће то битипресудно за спашавање људи и бржи напредак економије.  "Тако да не очекујем било какве проблеме, а буде ли их, немој да бринете - то преузимамна себе и ту нема великих мука нити проблема", нагласио је председник Србије.  Каже да смо до сада све вакцине добили на основу билатералних споразума, и саАмериканцима-Фајзером, и са Русима, Кинезима.  Подсећа да преко Ковакс програма још нисмо добили ништа, као ни други, иако смо међупрвима платили, како је рекао, котизацију од 4,85 милона долара и дали за развојвакцине још два милиона евра.  Каже да нам је свакако потребан и ковакс порограм, као и остали програми, поштоморамо да бринемо и о јеседни када ће бити тежа ситуација него сада и да на јесентреба да поделимо четири милиона вакцина.  Вучић је рекао да се зато мора што пре у масовну вакцинацију, како би се сви вратили напосао, угоститељи и хотелијери могли да раде свој посао, да се људи врате на поља, уфабрике.  "Да пролећну сетву урадимо како треба, да фабрике раде како треба, да можемо дапроизводимо, да бисмо и даље дизали Србију", поручио је Вучић.  Новинари на листи приоритета  Председник Александар Вучић затражио је од Владе Србије да новинаре стави на листуприоритета за вакцинисање.  Вучић је рекао да је замолио владу да то учини, а на иницијативу Удружења новинараСрбије.  Он је замолио све новинаре да се већ од следеће недеље вакцинишу, додајући да јеуверен да ће влада усвојити његову иницијативу да и припадници седме силе будууврштени међу приоритетне групе.  Кинеску вакцину ће примити Вучић и Лончар  Председник Александар Вучић и министар здравља Златибор Лончар примиће кинескувакцину против корона вируса.  То је данас, приликом доласка милион доза кинеске вакцине у Србију, потврдио самВучић.  Прву вакцину која је стигла у Србију, компаније "Фајзер-Бионтек", примили су крајемдецембра премијерка Ана Брнабић, министарка за рад Дарија Кисић Тепавчевић иепдиемиолог Предраг Кон.  По доласку руске вакцине, Спутњик В примили су председник Скупштине Србије ИвицаДачић, министар одбране Александар Вулин и државни секретар у Министарствуздравља Мирсад Ђерлек.  Државни званичници желе да тиме што се вакцинишу различитим вакцинама, покажуграђанима да су све вакцине безбедне и добре.  Да не кажу како сам себе прво спасавао  Председник Србије Вучић је објаснио да ће за седам или осам дана примити кинескувакцину против короне.  "Да људи виде. Важно ми је да нисам био међу првима који су се вакцинисали, да некажу како сам себе прво спасавао", рекао је Вучић одговарајући на питања новинара.  Истакао је да је много важније да старији људи први приме вакцину, пошто је највећиброј оних који су преминули од короне старији од 60 година, око 75 одсто.  "Ипак, имамо до 200 људи који су умрли од короне а који су млађи од 50 година", навео јеВучић.  Желимо пре свега да поведемо рачуна о нашим старима и пензионерима, али и дасачувамо млађе људе, поручио је Вучић.  (Н1-Танјуг)  
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