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Војска на улазима Болнице и Дома здравља, краљевачки привредници се
одазвали апелу председника Републике да помогну...
„Од данас Војска Србије обезбеђује прилазе Дому здравља, Општој
болници „Студеница“ и Геронтолошком центру у Матарушкој Бањи. До сада су ови
објекти имали обезбеђење које већ функционише у оквиру ових здравствених
установа, уз помоћ Комуналне милиције, која је редовно обилазила здравствене
објекте на територији града Краљева, и Полицијске управе за град Краљево, која
редовно обилази и здравствене објекте на територији града, али води рачуна и о
општој безбедности на територији Краљева“, рекао је након десете седнице
Градског штаба за ванредне ситуације, треће на којој предлоге, закључке и
наредбе чланови Штаба доносе електронским путем, командант Градског штаба
др Предраг Терзић.
Како је известио градоначелник, у току претходне ноћи полицијски
службеници су привели једно лице због кршења полицијског часа и оно је одмах
осуђено на тромесечни кућни затвор.
Епидемиолошка ситуација у Краљеву је стабилна. Узорак који је послат на
анализу је негативан, али суседна општина Врњачка Бања има првог зараженог.
Градоначелник је истакао да су се на апел председника Републике, упућен
претходног дана, привредни субјекти са територије града Краљева одазвали - како
они који имају велики број запослених и велики приход, тако и они који немају
велике приходе али су желели да помогну.
„Захваљујем и једнима и другима - првима зато што знам да су њихови
приходи у ситуацији ванредног стања умањени, а другима зато што знам колико
им је тешко да у овим тренуцима издвоје финансијска средства као помоћ, што су
они ипак учинили. То је доказ да у оваквим временима, кад нам је свима тешко,
треба остати човек, а наши привредници то знају. Велики број привредника због
околности мора да прекине свој рад, мислим првенствено на угоститељске
објекте, али су многи ипак наставили да исплаћују зараде запосленима. Мораћемо
сви заједно да сносимо последице ове пандемије и сви заједно на крају, кад се све
ово заврши, да сносимо и трошкове. Ово је епидемија на коју није могао да утиче
нико, ово је нешто што се догодило без воље било кога од нас и јако је важно да
сада будемо солидарни, да будемо јединствени“, поручио је Терзић истакавши да
грађани Краљева из дана у дан показују све већу одговорност – „на улици је све
већи број људи који носи маске, одговорно се понашају, чекају у редовима на
раздаљини која је прописана.
Градоначелник је изјавио и да снег који пада на територији града Краљева
није изазвао веће проблеме у саобраћају, радници ЈКП „Путеви“ чисте све
локалне и некатегорисане путеве на територији града. Предузећа која одржавају
републичке путеве су такође ангажована и за сада нема никаквих проблема.

