17.04.2020.
Градоначелник обишао постројење за производњу дезинфекционог средства
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић обишао је, са сарадницима,
постројење за производњу натријум хипохлорита које се налази у Црпној станици
Конарево. У циљу обезбеђивања довољних количина дезинфекционог средства за
спровођење неопходних епидемиолошких мера на територији града Краљева и
околине, предузеће „Dinotec SR“ је уступило на коришћење ово постројење нашем
граду.
Како је истакао градоначелник, од самог почетка ванредног стања град
Краљево је обезбеђивао довољне количине натријум хипохлорита, који је добијао
из Kрушевца.
„Желим да се захвалим Kрушевцу који нам је обезбеђивао довољне количине
овог средства које служи за дезинфекцију. Успели смо да, уз помоћ Јавно
комуналног предузећа „Водовод“, сада сами производимо довољне количине
натријум хипохлорита, а моћи ћемо и да помажемо другим градовима и општинама
које немају довољне количине овог дезинфекционог средства“, појаснио је
градоначелник, па се захвалио и радницима „Водовода“ који већ пет недеља
обезбеђују довољне количине дезинфекционог средства, врше пуњење цистерни
ЈКП „Чистоћа“, након чега радници ЈКП „Чистоће“ сваке вечери врше дезинфекције
простора наши градских улица, улица у приградским насељима, у Матарушкој
Бањи и на Ушћу.
Према речима градоначелника, оперативни тим Штаба за ванредне ситуације
сваког дана има састанке на којима се координира рад комуналних предузећа.
Јединице цивилне заштите, које потпуно бесплатно раде, свакодневно су на терену,
а наставиће да раде и у време празника.
„Још увек показујемо снагу, чврстину, одговорност, свакодневни рад и
координацију између различитих служби, без обзира да ли је њихов оснивач Град
или је то Република. Гађани Краљева треба да, вечерас од 17:00 часова до уторка у
5:00 часова, буду код својих кућа, а сви ови људи ће се бринути о њиховој
безбедности и сви заједно настављамо да се боримо против вируса корона“,
истакао је градоначелник, па упутио молбу грађанима Краљева да и даље сви
будемо солидарни, јединствени, дисциплиновани како би однели победу над овом
пошасти.
Према речима извршног директора ЈКП „Водовод“ Срећка Несторовића, ово
предузеће активно сарађује са Штабом за ванредне ситуације од самог почетка
ванредног стања.
„У сарадњи са предузећима „Dinotec SR“ и „CWG Balkan doo“ из Београда, у
просторијима у Конареву, инсталиран је уређај за производњу натријум
хипохлорита. Овим ћемо сигурно допринети да се, не само Краљево, него и други
градови у околини могу снабдевати довољним количинама натријум хипохлорита“,
појаснио је Несторовић, па се захвалио предузећу „Dinotec SR“ које је уступило овај
уређај ЈКП „Водоводу“ на три месеца.

„Dinotec GmbH“ је једна од водећих међународних фирми, са богатим
искуством дугим четири деценије, које су стручне у технологији пречишћавања
воде и базенске опреме. „Dinotec SR“ је представништво немачке компаније, које се
налази у Београду, а у Србији постоји од 2008. године. Основна делатност фирме
„CWG Balkan doo“, која је основана 2005. године, је производња и продаја
висококвалитетних уређаја, опреме и материјала који се користе у третману воде.

