ПРИ КРАЈУ ДЕЗИНФЕКЦИЈА СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА У ОБРЕНОВЦУ

&quot;У наредних неколико дана биће завршена дезинфекција сеоских домаћинстава
на територији општине Обреновац, што ће омогућити повратак евакуисане стоке и
наставак пољопривредне производње&quot;, најавила је данас министар пољопривреде
и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић.

&quot;Процес дезинфекције и асанације терена прошло је 16 насељених приградских
места, а остају још два - Забрежје и Бело Поље&quot;, рекла је Богосављевић Бошковић
у месту Грабовац, где је обишла домаћинство у коме се тренутно обавља дезинфекција.

Она је нагласила су ветеринарске службе посао одрадиле ефикасно и максимално
добро, напоменувши да је дезинфикован простор где је смештена стока, као и сама
домаћинства.

Богосављевић Бошковић, која је претходно разговарала са представницима Кризног
штаба те општине, указала је да су у самом граду Обреновцу присутни већи проблеми,
јер је чак трећина површина под водом, а тренутно није могуће њено испумпавање.

Она је објаснила да та вода не отиче, задржава се на месту на ком се налази, не
функционише градска канализација, а ниво река Саве и Колубаре је још увек висок.

&quot;Та места представљају потенцијална жаришта за инфекцију и ширење
заразе&quot;, упозорила је Богосављевић Бошковић, али и пренела да кризни штаб
предузима одређене мере и траже се пумпе за уклањање сувишне воде.

Она је нагласила да су на лицу места екипе Министарства здравља и Градског
секретаријата за заштиту животне средине, прате ситуацију и траже се решења како би
се посао што пре завршио.

Богосављевић Бошковић је током обиласка Обреновца приметила да постоји велика
количина смећа које треба да буде отпремљено, додајући да комуналне службе морају
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да раде много брже и ефикасније.

Начелница ветеринарске инспекције Сања Челебићанин објаснила је да је 90 одсто
сеоских домаћинстава на подручју Обреновца прошло комплетну процедуру
ветеринарске заштите и истакла да се непрекидно обавља ветеринарски надзор у циљу
спречавања евентуалне појаве зараза које би могле да угрозе здравље људи и
животиња.

Она је напоменула да се дезинфекција ради са хлорним препаратима, као и да два
сата након спровођења мера домаћинство може нормално да се користи.

&quot;Ово је завршна дезинфекција која омогућава да се стока врати безбедно у
објекте за узгој и држање, без опасности по здравље. Нема заразних болести
животиња, што је јако важно&quot;, казала је Челебићанин.

Наше мере ће сада бити усмерене на праћење здравственог статуса сваке животиње,
рекла је Челебићанин, и додала да ће се приступити вакцинацији стоке у циљу
спречавања појаве заразних болести.
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