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Почела дезинфекција стамбених зграда, продавнице снабдевене...
Запослени у Заводу за јавно здравље и ЈКП „Водовод“ почели су
дезинфекцију свих улаза стамбених зграда на територији града Краљева. После
дезинфекције заједничког простора у свим зградама, биће постављен сунђер са
дезинфекционим средством, како би сви који улазе у зграде дезинфиковали обућу.
Командант Градског штаба, градоначелник др Предраг Терзић, са
члановима Штаба, испратио је почетак ове акције.
„Управници стамбених заједница или за то одређен станар зграде добиће
дезинфекционо средство како би наставили дезинфекцију и без радника Завода
за јавно здравље. Допуњаваћемо количине дезинфекционих средстава за сваку
стамбену заједницу на нивоу града Краљева. На сваком улазу ће стајати
најважнији бројеви телефона које треба да зна сваки наш суграђанин у овим
данима. Град ће штампати укупно 50.000 флајера на којима ће сваки суграђанин
добити упутство како да се понаша за време ванредног стања“, рекао је
градоначелник.
Он је искористио прилику да објасни и како ће пензионери којима пензије не
доноси поштар на кућну адресу моћи да приме пензију.
„Они треба да припреме овлашћење за свог сина, кћерку, или неку другу
особу, да у њихово име подигну пензију. Довољно је да напишу овлашћење и да
своју личну карту дају том лицу, које ће, уз своју личну карту, подићи пензију. Оне
пензионери који немају коме да дају овлашћење треба да позову кол центар своје
банке како би им поштар или неко друго лице донело пензију на кућну адресу“,
објаснио је др Предраг Терзић.
Он је родитеље корисника Предшколске установе обавестио да у време
када Предшколска установа не ради, када деца не одлазе у вртиће, немају
обавезу да плаћају ову услугу.
Такође је упознао грађане да на територији града Краљева све продавнице
раде у временском периоду који је прописала Влада Републике Србије, као и да су
веома добро снабдевене.
„У краљевачким продавницама не влада несташица никаквих производа, а
грађани који долазе у ове продавнице стрпљиво чекају, дисциплиновани су. Још
једном желим да вас похвалим, драги моји Краљевчани, дисциплиновани смо,
заједничким снагама радимо - и град и сви грађани, и за сада немамо ниједног
зараженог“, изјавио је градоначелник.
Како је навео, током претходне вечери неколико суграђана није поштовало
полицијски час, а у једном возилу су затечени грађани после 17.00 часова, при
чему је возач био под дејством алкохола.
„Он ће платити не само казну за то што није поштовао полицијски час, већ и
зато што је возио под дејством алкохола. Ако се исплати, нека слободно и неко
други крене његовим путем“, поручио је командант Градског штаба.
Он је обавестио грађане да су у апотеке и продавнице стигле маске
односно алкохол, да су апотеке веома добро снабдевене тако да грађани
Краљева не треба да брину ни о животним намирницама, које могу да купе у
свакој продавници, нити имају разлога за бригу у погледу снабдевености апотека.

„Трудићемо се да сви заједно успемо да се изборимо са овом ситуацијом.
Верујте свом граду, Полицијској управи, Заводу за јавно здравље, Штабу за
ванредне ситуације. Сви заједно ћемо успети да се изборимо против ове пошасти,
неопходно је само да будемо дисциплиновани. Градски штаб је организован“,
саопштио је градоначелник и апеловао још једном на грађане да поштују мере
Штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева.
Према његовим речима, привредници су дужни да поштују законе и одлуке
државних органа и поручио:
„Уколико знате за неки случај где одређени привредни субјект није
поштовао ове одлуке, треба га пријавити надлежном инспекцијском органу. Нико
не може да ради уколико не поседује радни налог и уколико фирма није пријавила
тог радника за рад у периоду после 17.00 сати, односно у периоду трајања
полицијског часа. Нико није дужан да ради уколико није пријављен да ради после
17 сати и уколико нема радни налог за тај дан. За сваки дан мора се издати радни
налог. Молим вас да пријавите све привредне субјекте који не поштују одлуке
Владе Републике Србије“, изјавио је Терзић и нагласио да ће помоћ државе имати
само они привредни субјекти који не отпуштају раднике.
„Знам да њима није лако, знам да није лако када немате довољне приходе
да исплатите плате и задржите раднике, али вас, драги привредници, молим да
будете солидарни. У претходних неколико дана наши привредници су показали
солидарност и према својим радницима, али и према држави. Многи од њих су
уплатили средства као помоћ за куповину респиратора и медицинске опреме.
Искрено вам кажем, надам се да ће се ова солидарност наставити јер, поред
свега, важно је остати човек“, каже градоначелник Краљева др Предраг Терзић.

