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Немачка канцеларка Ангела Меркел упутила је данас апел грађанима да је неопходно
учинити све како би се спречило да се коронавирус неконтролисано шири.

  

  

"Налазимо се у веома озбиљној фази пандемије коронавируса. Из дана у дан расте
број новозаражених. Пандемија се шири поново брже и то брже него на почетку,
пре пола године. Налазимо се пред тешким месецима. Како ће изгледати зима, како
ће бити наш Божић, то се одлучује наредних дана и недеља. То одлучујемо ми сви
нашим деловањем", навела је она.

  

Меркелова је у недељној поруци истакла да сматра да је важан сваки дан у борби да
спречавања да се вирус шири неконтролисано.

  

"Зато је потребно да се контакти сваког зараженог морају обавестити, како би се
прекинуо ланац инфекције. Здравствене власти у томе дају велики допринос, али тамо
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где је број заражених висок, не могу све да постигну", упозорила је она.

  

Меркелова је рекла да свако може допринети да се број заражених смањи и то пре
свега кроз доследног придржавања дистанце, ношења маски и поштовања правила
хигијене.

  

"Смањити контакте и сусрете"

  
  

Ако свако од нас сада привремено смањи сусрете изван сопствене породице онда
можемо успети у заустављању и преокретању тренда раста инфекција

    

"Али морамо сада ићи и корак даље. Наука јасно каже да ширење вируса директно има
везу са бројем контаката, сусрета који свако од нас има. Ако свако од нас сада
привремено смањи сусрете изван сопствене породице онда можемо успети у
заустављању и преокретању тренда раста инфекција", рекла је она.

  

Меркелова је апеловала на грађане да се сусрећу са значајно мање људи, како изван,
тако и код куће.

  

"Одустаните од путовања"

  

Замолила је грађане и да одустану од сваког путовања које није хитно потребно, на
прославе, као и, ако је то могуће, остану код куће, односно у месту становања.

  
  

То чинимо како наше здравство не би било преоптерећено, како би школе и обданишта
могла остати отворена, чинимо за нашу привреду и наша радна места
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"Знам да то звучи не само оштро, већ је то и у појединачним случајевима велико
одрицање. Међутим морамо се привремено тога држати, јер то чинимо и за нас саме. За
сопствено здравље и свих оних којима можемо поштедити обољење. То чинимо како
наше здравство не би било преоптерећено, како би школе и обданишта могла остати
отворена, чинимо за нашу привреду и наша радна места", објаснила је она.

  

Подсетила је да је Немачка у првих шест месеци добро прошла кроз пандемију због
јединства и поштовања правила, због разума и бризи о другима.

  

"То је најделотворније средство које тренутно имамо против пандемије. Потребније је
него икада", закључила је Меркел.

  

(Танјуг, Б92) 
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