
09.04.2021. 
Запослени компаније „Леони“ придружили се масовној вакцинацији 

 
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, са сарадницима, 

посетио је пункт за имунизацију грађана у просторијама Спортског центра „Ибар“, 
у Рибници. Том приликом, обиласку се придружио и генерални директор компаније 
„Леони Србија“ Пјерлуиђи Ђионе који је обишао запослене из производне 
јединице „Леони Краљево“ који данас имају заказану вакцинацију. 
 Према његовим речима, грађани Краљева су у претходних неколико дана 
показали велику одговорност, према себи, према сопственом здрављу, али и 
одговорност према својим укућанима и свим људима са којима долазе у контакт.  
 Како је истакао, вакцинацијом штитимо сопствено здравље, али штитимо и 
здравље своји родитеља, деце, комшија, колега...  

„Желим да похвалим акцију фабрике, која сада запошљава највише 
Краљевчана, „Леонија“ и њиховог директора Пјерлуиђија Ђионеа који су сви 
заједно одлучили да вакцинишу своје запослене, и да се боре против ове пошасти 
заједно са градовима и општинама у којима имају фабрике. Данас су радници 
„Леонија“ организовано дошли у нову халу спортова где ће обавити вакцинацију, а 
након тога их очекује и ревакцинација“, изјавио је Терзић.  

Градоначелник је подсетио да је град Краљево, заједно са свим својим 
предузећима, са Домом здравља Краљево и Спортским центром „Ибар“, 
организовао вакцинисање у новој хали спортова, а такође, град је опремио 14 
додатних пунктова који се налазе у сеоским амбулантама. 

„На тај начин сви грађани који живе у тим и околним местима могу да се 
вакцинишу, а да не морају да долазе ни до центра града, ни до нове хале 
спортова у Рибници“, појаснио је Терзић, па додао: 

„Апелујем на грађане да наставе са вакцинисањем јер је јако важно да се 
сви вакцинишемо како бисмо победили коначно ову пошаст.“  

Према речима градоначелника, компанија „Леони“ показала је велику 
друштвену одговорност у процесу имунизације, а поред њихових запослених, у  
Краљеву се вакцинишу и грађани Турске који раде у фабрици „Тај групе“. Терзић је 
нагласио да поред Краљевчана, у нашем граду, могу да се вакцинишу и сви они 
који су дошли у Краљево и који овде раде и имају пријављено боравиште. 
 Генерални директор компаније „Леони Србија“ Пјерлуиђи Ђионе похвалио је   
организацију на пункту за имунизацију грађана у просторијама Спортског центра 
„Ибар“. Како је појаснио, вакцинација запослених из производне јединице „Леони 
Краљево“ траје већ десет дана, а запослени свакодневно аплицирају и желе да се 
вакцинишу. Он је истакао да је компанија „Леони“ покренула ову иницијативу у 
свим својим производним јединицама - Нишу, Прокупљу, Малошишту и Краљеву, 
а фабрика у Краљеву је била једна од првих која је покренула вакцинацију за своје 
запослене.  

„Апелујем на све наше запослене, а имамо их 12.630, да се вакцинишу и 
тако заштите себе и своје вољене. Изузетна је част и привилегија да у нашој 
земљи имамо вакцине које су доступне грађанима, чак могу и да бирају коју 
вакцину желе. Ово није ситуација и у осталим земљама, зато апелујем на све 
запослене да искористе ову шансу“, изјавио је Ђионе, истакавши да је тренутно у 



Краљеву око 200 људи који су заинтересовани и који су аплицирали за 
вакцинацију.  

„Нажалост, та бројка није довољна и зато сам данас у Краљеву како бих 
мотивисао запослене, а са кампањом настављамо све док има заинтересованих 
запослених. Наша кампања не протиче као што бисмо волели из разлога што се 
људи информишу из извора који нису прикладни да дају овакве информације, зато 
апелујем да се грађани информишу код својих лекара и особа које су стручне за 
давање мишљења о вакцинацији“, појаснио је генерални директор компаније 
„Леони Србија“.  
 Директорка Дома здравља Краљево Мирјана Крчевинац изразила је 
задовољство што су градоначелник Терзић и генерални директор Ђионе посетили 
главни пункт за имунизацију грађана и уверили се у ред и јако добар ток 
вакцинације.  

Према речима директорке, осим тога што заједнички са компанијом „Леони“ 
раде на томе да вакцинишу што већи број њихових радника, као и свих осталих 
грађана, планирано је отварање једне модерне амбуланте у оквиру ове фабрике.  

„Компанија „Леони“ показала је високу друштвену одговорност јер ће 
планирана амбуланта бити прилагођена не само потребама запослених у 
фабрици, већ и околног становништва“, нагласила је Крчевинац.  

Директорка је истакла да је у току претходног дана, 08. априла, на пункту за 
имунизацију грађана у просторијама Спортског центра „Ибар“, у Рибници, 
постигнут рекордни дневни број незаказаних пацијената – 918. 
 
 


