
Зоран Гојковић: Новаков ПЦР тест је валидан, апсолутно исправан и тачан документ који је издат од стране медицинске установе у Србији, добио је резултат истог дана
петак, 14 јануар 2022 19:16

Документ о ПЦР тесту Новака Ђоковића, који се тестирао на коронавирус 16. децембра
2021. годину у Институту за јавно здравље Батут је "валидан документ, и за нас је та
прича апсолутно јасна", рекао је на конференцији за новинаре после седнице Кризног
штаба покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић

  

  

„Он је имао валидан документ издат од стране медицинске установе у Србији да је био
позитиван на присуство коронавируса. Документ о валидности је апсолутно исправан и
тачан“, казао је Гојковић.

  

На питање зашто је Ђоковић казао да је тек наредног дана добио резултате теста, он је
поручио да „треба да питате Новака кад је он отворио мејл, то није питање за мене,
документ је валидан и прослеђен је након очитавања у току тог дана касније“.

 1 / 2



Зоран Гојковић: Новаков ПЦР тест је валидан, апсолутно исправан и тачан документ који је издат од стране медицинске установе у Србији, добио је резултат истог дана
петак, 14 јануар 2022 19:16

  

На питање да ли ће Ђоковић сносити последице због активности које је имао дан после
и касније после тестирања на коронавирус, он је навео да "не постоји казна којом би он
могао бити кажњен по важећем закону Србије, ако је направио прекршај".

  

"Ако је ухваћен у прекршају мера самоизолације, могао је бити само враћен у
самоизолацију. Казна за прекршену самоизолацију је могла да буде само у ванредном
стању", казао је Гојковић.

  

На питање како гледа на то што се Ђоковић није вакцинисао, Гојковић је рекао да му је
због тога веома жао.

  

"То би свакако на неки начин био подстрек за друге да се вакцинишу. Али, исто тако
браним његову слободну вољу, иако се с тим лично не слажем - да се не вакцинише.
Ниједна држава на свету још није донела одлуку да се њени грађани морају
вакцинисати", казао је Гојковић.
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