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Штаб за ванредне ситуације

На  Штабу  за  ванредне  ситуације  говорило  се  на  тему  досадашњих
активности које су реализоване на санацији штете од елементарне непогоде која
је  задесила  град  Краљево  услед  обилних  падавина.  Члан  Штаба  за  ванредне
ситуације Радоица Кочовић изјавио је да је од данас појачана механизација у ЈКП
„Чистоћи“ како би се кабасти отпад и муљ који је био у објектима и двориштима, у
што краћем временском периоду, однео на депонију, да би након тога Завод за
јавно  здравље  могао  да  извршио  дезинфекцију  и  дезинсекцију  поплављених
терена. 

„Што се тиче санација инфраструктуре, мостова, пропуста, категорисаних и
некатегорисаних  путних  праваца,  разговарали  смо  о  санацији  тих  терена,  а
добили  смо  и  одговарајућу  донацију  у  нафти.  Молим  представнике  месних
заједница да, уколико имају могућности и са својом механизацијом, сарађују са
члановима  Штаба  за  ванредне  ситуације,  директором  Јавног  предузећа  за
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ и директором ЈКП „Путева“ који су
одговорни за санацију комплетне инфраструктуре која је оштећена, како бисмо ту
инфраструктуру  што  пре  довели  у  нормално  стање“,  апеловао  је  Кочовић,  па
додао да је Штаб утврдио начин на који се донира нафта и на који се врши надзор
над утрошеном нафтом. 

Црвени крст Краљево обишао је све породице за које је пријављено да им
је неопходно пружити помоћ, а поједине организације су такође делиле помоћ у
води, храни, хигијени. Кочовић је сугерисао, што се тиче донација и помоћи, да би
требало укључити Црвени крст како не би дошло до ситуације да једна породица
или домаћинство добије више пакета, а неке породице не добију ништа.

Кочовић је такође пренео сугестије Центра за социјални рад да се не могу
више писати потврде да је неопходно да се неко исели из домаћинства зато што је
бујица и постоји опасност, јер је бујица прошла, а ако неко има оштећен објекат у
коме не може да се станује,  таквим лицима ће се издати потврда и преко Центра
за  социјални  рад  ће  добити  једнократну  помоћ  за  смештај,  док  се  објекат  не
доведе у исправно стање.

Штаб  за  ванредне  ситуације  је  преко  ЈКП  „Водовода“,  ЈКП  „Чистоће“  и
осталих  јавних  предузећа  уложио  максималан  напор  да  гробље  у  Адранима
доведу у нормално стање, али поред две активности дезинфекције, тамо још увек
није безбедно. 

„Гробље у Адранима које је било поплављено, сада је очишћено и већ два
пута дезинфиковано, међутим, још увек постоји епидемиолошки ризик, што значи
да постоји оправдани разлог за сумњу да може бити угрожено здравље људи.
Молио бих грађане Адрана, који би одали пошту својим преминулима на празник
Задушнице, да овог пута то изоставе, и верски обред обележе палењем свећа у
оближњој цркви. Уношењем хране и, по нашим обичајима, љубљењем споменика,
постоји велики ризик за добијање заразних болести на том подручју.  Комунална
полиција ће оградити тај простор, нећемо никога спречавати да прође, али бих
молио људе да схвате озбиљност ситације и да не угрожавају своје здравље“,



апеловао је директор Завода за јавно здравље Мацан, истичући да треба избећи
додатне проблеме који могу да настану у овој ситуацији. 

Директор  Завода  за  јавно  здравље  је  истакао  да  се  дезинфекција
поплављеног  подручја  наставља,  па  замолио  грађане  да  све  пријаве  поднесу
Одељењу за цивилну заштиту, у Скопљанској улици.

„Када  добијемо  потврду  Одељења  за  цивилну  заштиту,  да  је  објекат
верификован за дезинфекцију, онда се врши дезинфекција. Сви објекти ће бити
дезинфиковани,  али је у питању јако велико и разуђено подручје,  а радимо са
мањим бројем екипа, али у наредним данима планирамо да дезинфикујемо све
објекте који буду спремни. Већина објеката није спремна, што смо се уверили на
терену,  а  не  можемо  извршити  дезинфекцију  објекта  док  се  не  уклоне  све
нечистоће,  не  помере  све  ствари,  како  би  средства  која  апликујемо  по  тим
објектима потпуно деловала и људи били заштићени и могли да се наставе даљи
радови на санацији“, образложио је Мацан.


