Neodgovorno: O koronavirusu
le Črnčecev sekretariat SNAV
Sekretariat Sveta za nacionalno varnost, ki ga vodi premierov
sekretar za nacionalno varnost Damir Črnčec, se bo okoli
poldneva seznanil z razmerami v zvezi s širjenjem koronavirusa
in o pripravljenosti Slovenije na morebiten pojav virusa pri
nas. S tem se je vlada Marjana Šarca, ki opravlja tekoče
posle, odzvala na zahteve opozicijskega voditelja Janeza Janše
(SDS), da bi se moral sestati celoten svet za nacionalno
varnost, v katerem sodelujejo voditelji vseh vej oblast in
tudi opozicije.

Še posebej pomembno bi to lahko bilo, ker je Marjan Šarec
januarja odstopil in razglasil, da ne more več vladati in da
bo poskušal doseči predčasne volitve poslancev. A med tem
potekajo resni pogovori, ali bi vlado lahko prevzel SDS, ki jo
vodi Janša. Vključitev stranke, ki se dogovarja o prevzemu
oblasti, v seznanja o položaju in usklajevanja ukrepov, bi
koristila državi. Izključevanje je najmanj neodgovorno do
skupnosti.

Posnetek, ki mi ga je poslal bralec Spletnega časopisa je iz
letališča v Trstu (Ronchi), ki je nastal 15.2. Torej pred
dobrim tednom in kaže, tako se zdi, da so tam takrat že

izvajali resne varnostne ukrepe.
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Iz vlade so napovedali, da bodo na koncu pogovora Črnčecevega
sekretariata javnosti poslali sporočilo za javnost o sklepih
seje. Ministrstvo za zdravje pa bo organiziralo izjavo za
medije glede aktualnega dogajanja v zvezi z novim
koronavirusom, in sicer ob 15. uri na Štefanovi ulici 5.
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