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Съобщение:
На последната пресконференция, която бе проведена в организация на общинския кризисен щаб,
бяха изнесени данни за епидемиологичното положение в Босилеград. За първ път, чак сега
разбрахме, че в Босилеград има болни от вируса Covid-19 и че те са 22-ма души за последния
месец.
Въпреки, че през цялото време се носеха слухове за заразени, даже и със смъртни изходи,
първият човек от щаба постоянно и непрекъснато, официално повтаряше че: "в Босилеград няма
заразени и няма и да има". Такива изявления, които той даваше „на вятър и на слънце“ подведоха
хората от самото начало на епидемията, хората се държаха съвсем свобдно без да спазват
необходимите мерки, вярвайки че в Босилеград няма вирус и няма да има. След като стана
очевидно, че заразени има и ще има още по-вече, гражданите се паникьосаха, тъй като стана ясно,
че това което виждат, няма нищо общо с това което чуват от председателя на кризисния щаб.
Вместо щабът да се съсредоточи на епидемиологичното положение, да излезне с точни данни и
да предупореди хората, постоянно слушахме как и колко се шият и подаряват маски и визири.
Това се превърна в още една поредна политическа промоция, за която бе злоупотребен найтежкият момент в борбата с коварния вирус. Именно, председателя на кризисния щаб използва и
този момент за своя лична промоция, злепоставяйки здравето на хората, които му се доверяват.
Но с врага, какъвто е Covid-19, който е невидим, но не може да бъде прикрит, шеги и манипулации
не стават. Още веднъж стана ясно, че през цялото време на пандемията, хората са манипулирани с
данни, които са пряко свързани със здравето им.
Властите в Босилеград години наред си играят с хората, с егзистенцията им, с бъдещото на тях и
децата им, а сега дойде на ред да се играят и със здравето им.

