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Одбојкашки репрезентативци Србије вакцинисали се у Краљеву
Град Краљево већ годинама има изузетно добру сарадњу са председником
Одбојкашког савеза Србије Зораном Гајићем, генералним секретаром Иваном
Кнежевићем, селектором одбојкашке репрезентације Слободаном Ковачем и управо
као резултат те сарадње, одбојкашки репрезетативци који се припремају за Лигу
нација у Врњачкој Бањи, одлучили су да се вакцинишу у Краљеву.
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић посетио је пункт за
имунизацију грађана у Новој хали спортова, у Рибници, и том приликом поздравио
чланове сениорске одобојкашке репрезентације Србије који су дошли на
вакцинацију.
Терзић је апеловао на све грађане Краљева да се вакцинишу и на тај начин
заштите сопствене животе, животе својих укућана, али и људи са којима
свакодневно долазе у контакт.
„Ако се сви заједно вакцинишемо и ревакцинишемо, ми ћемо успети да
победимо ову пошаст и онда ћемо сви заједно моћи да радимо, да привређујемо и
да подижемо производњу у нашем граду. На тај начин увећаћемо буџет и биће
више путева, реконструисаних улица и више километара канализационе и
водоводне мреже, реконструисаћемо и тргове јер ће се живот вратити у Краљево.
Зато морамо сви заједно да победимо вирус корона, то је наш циљ и у томе ћемо
успети“, истакао је градоначелник.
Према речима координатора за имунизацију Радоице Кочовића, одлука
одбојкашке репрезентације Србије да се вакцинише у Краљеву још једна је потврда
добре огранизације имунизације у нашем граду.
Како је појаснио, до петка, 23. априла, у Краљеву је вакцинисано 56.000, а
ревакцинисано 23.650 људи. Током следеће недеље, у уторак, среду и четвртак,
очекује се још 3.700 ревакцинација.
Кочовић је нагласио да су у нашем граду на располагању све четири вакцине,
и да грађани могу без заказивања да дођу у Нову халу спортова, од 8.00 до 20.00
часова, и изаберу вакцину којом желе да се заштите.
Селектор мушке одбојкашке репрезентације Србије Слободан Ковач захвалио
је градоначелнику Терзићу што је омогућио репрезентацији да овом вакцинацијом
заштите себе и своје саиграче и да на овај начин буду спремнији за нове изазове.
„На почетку прошле сезоне имали смо проблема због овог вируса, тако да
смо хтели то да предупредимо. Пуно је играча на припремама за Лигу нација и
било би катастрофа да дође до неких здравствених проблема. Хвала, још једном,
градоначелнику што нам је изашао у сусрет јер мислим да сви треба да будемо
одговорни и да заштитимо и себе и друге“, истакао је Ковач.
Одбојкашки репрезентативац Никола Јововић напоменуо је да је привилегија
и част што наши грађани могу да се вакцинишу. Он је захвалио градоначелнику
што је њему, и његовом тиму, омогућио да се вакцинишу јер, како истиче, многи
његови саиграчи у иностранству немају ту могућност.

