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Градоначелник Лознице Видоје Петровић и начелник Мачванског управног округа
Владан Красавац обишли су данас у присуству директорке ове здравствене установе
Бранке Красавац и медицинских радника вакцинални пункт у Дому здравља „Др
Миленко Марин“ где су на лицу места утврдили да је вакцинација функционише изузетно
добро као и да је одзив грађана велики. - Лозница има једну од најбољих организација
имунизације у Србији, а то се огледа пре свега кроз пет вакциналних пунктова као и
четири подстанице у вакциналном пункту овде у лозничком дому здравља што даје
могућност да се истовремено вакцинише више људи и убрзава сам процес имунизације и
смањује ризик великог окупљања – указао је начелник Красавац и додао да се набавка
вакцина за локалне самоуправе спроводи сразмерно броју пријављених.
Директорка Дома здравља „Др Миленко Марин“ Бранка Красавац рекла је да су
одлично организовали вакцинацију захваљујући целокупном здравственом систему у
нашем крају и локалној самоуправи и додала да је неопходно да се за вакцинацију
пријаве путем е-управе као да и се од уторка спроводи ревакцинација кинеском
вакцином.
Градоначелник Видоје Петровић истакао је да је изузетно задовољан добром
организацијом вакцинације као и да наш град има одличну сарадњу са централног нивоа
када је у питању обезбеђивање вакцина и сам процес имунизације.
- Сви здравствени радници су дали свој максимум у претходном периоду током
епидемије и сада током имунизације. Они су носиоци и хероји овог времена и то показују
у свакој ситуацији, а по народној изреци која каже „по муци се познају јунаци“ ми као
локална самоуправа смо ту да им помогнемо. Организовали смо кол центар како бисмо
по увтрђеној методологији и процедури обавестили све оне који треба први да се нађу у
реду за пријем вакцина. Одзив је изузетан. Грађани Лознице су се по ко зна који пут
показали врло одговорним и савесним. У претходном периоду 5704 Лозничана и
Лозничанки је примило вакцину од чега је њих 126 већ ревакцинисано што је изузетан
одзив ако се упореди са бројем становника нашег града – истакао је градоначелник
Лознице.
Он је свим здравственим радницима честитао на свему што су до сада учинили током
епидемије и пожелео њима и свим грађанима добро здравље истичући огромну улогу и
допринос коју су локални медији дали у овом тешком времену.
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