
Зоран Радовановић: Нетачна је Вучићева изјава да „СНС није организовао ниједан скуп“, као и предизборна порука гласачима да је „коронавирус побеђен“ уз намерно смањивање броја заражених
среда, 15 јул 2020 09:42

Председник Србије Александар Вучић у неколико наврата до сада поновио је да се нико
није заразио корона вирусом на изборима. Последњи пут говорећи на телевизији Пинк,
Вучић је казао да су „све мере поштоване, никаквог контакта нисте имали“, истичући и
да његова странка није организовала никакве скупове.

  

  

 – На изборима се нико није заразио, можда неко у кампањи јесте, али за то не могу да
преузмем одговорност. Ниједан скуп нисмо организовали, никога нисмо доводили у Нови
Сад, Ниш, Београд, рекао је Вучић.

  

Епидемиолог Зоран Радовановић, међутим, каже да избори јесу представљали ризик од
заражавања али да је опасност од инфекције корона вирусом на бирачким местима
зависила пре свега од спроведених мера заштите. Он истовремено истиче да није тачно
да СНС није организовала ниједан скуп, подсећајући на окупљање на почетку маја.

  

 1 / 2



Зоран Радовановић: Нетачна је Вучићева изјава да „СНС није организовао ниједан скуп“, као и предизборна порука гласачима да је „коронавирус побеђен“ уз намерно смањивање броја заражених
среда, 15 јул 2020 09:42

– Чланови Кризног штаба инсистирали су да се носе маске, међутим сам председник је у
једном тренутку рекао ко хоће да носи маску може, ко неће не мора. Ипак, од самих
избора много већу опасност су представљале предизборне активности. Предизборна
окупљања, активности општинских одбора, обилазак домаћинстава – све је то
повећавало ризик јер се радило о једној активности која се недељама спроводила у
целој земљи – сматра Радовановић.

  

Осврћући се на изјаву председника Вучића да Српска напредна странка није
организовала ниједан скуп, саговорник Данаса каже да то није тачно.

  

– Сећате се скупа са преко 5.700 учесника које је сам председник избројао. При томе, не
постоји скуп који неће да повећа ризик. Да постоји онда би у књигама писало – када се
СНС окупи онда је безбедно а када се неко други окупи онда је то опасно – додаје
саговорник Данаса, истичући да је пред изборе у Србији слата порука да је корона вирус
побеђен што није било тачно јер се намерно смањивао број заражених у недељи пред
изборе.

  

Хрватски избори

  

Упитан да прокоментарише чињеницу да су и у Хрватској скоро одржани избори, Зоран
Радовановић истиче да је и тамошњој власти ишло у корист да сада уместо за неколико
месеци грађани изађу на биралишта.

  

„Одговарало им је да се сада одрже избори уместо на јесен када ће се видети економске
последице пандемије. Хрвати су се много успешније од нас носили са короном и
постојале је намера да се покупе поени и на то. Међутим, Хрватска јесте свела број
заражених на једноцифрен број. Да је такав случај био и код нас, могли бисмо да
кажемо треба одржати изборе. Ми смо званично оболелих имали близу 100, а
незванично преко 300 дневно“, каже Радовановић.

  

(Данас)
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