Ванредна ситуација у Србији због поплава, Суботица тренутно није угрожена
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У Србији у последња 24 часа пада обилна киша која је проузроковала поплаве и изливања неких река из
корита. Влада Србије донела је током поподнева одлуку о проглашењу ванредне ситуацији на територији
целе земље. Ситуација у нашем граду је тренутно стабилна и сви путни правци у локалном саобраћају су
проходни. Метеролози јављају да би падавине на целој територији Србије требале да престану до
недеље.

У последњих 48 часова на већој територији Србије пада киша слабијег и јачег интензитета која је
проузроковала велике проблеме посебно у централном делу државе и главном граду који је једним делом
поплављен, а снажни удар ветрова проурокују проблеме и на путној инфраструктури на важњим путним
правцима у држави.
Тренутно је у Србији без струје око 100.000 домаћинстава, аструја се у неким деловима превентивно
искључује. РХМЗ упозорава да ниво река у Србији и даље расте. Падавине ће се наставити током целог
дана, али ће интензитет почети да слаби по подне.
Влада донела одлуку о ванредној ситуацији у целој земљи
Због новонасталих околности одлучено је да се прогласи ванредна ситуација на цело територији Србије, а
спасилачке екипе и теренске екипе Црвеног крста у кординацији са МУП-ом интервенишу на више локација
паралелно. Тренутно је најтежа ситуација у Београду, Лозници и ваљеву где је забележена рекордна
количина падавина.
Ванредна ситуација проглашава се ако се процени да се ризици или последице ванредних догађаја или
других опасности не могу спречити редовним деловањем служби.

Суботица за сада није угрожена
Иако на територији града Суботице такође последња два дана киша пада скоро без престанка, све главне
саобраћајнице су тренутно проходне и саобраћај се одвија без већих проблема. Ветар који током
преподнева имао снажне налете који су интервентне екипе Ватрогасне службе више пута током дана
слале на терен. Ветар је тренутно у фази слабљењу и до краја дана не очекују се већи проблеми.
Поплаве досада однеле два живота
Премијер Александар Вучић саопштио је да су поплаве у Србији однеле три живота, међу којима и једна
ватрогасац, док се две особе воде као нестале. Широм Србије евакуисано је преко 500 људи. Код Бубањ
потока су евакуисани путници из блокираних возила, у Јунковцу код Лазаревца је у току спасавање 20
мештана које је заробила бујица.
Србија тражи помоћ од Русије, ЕУ и Словеније
Влада Србије је упутила писмо Влади Руске Федерације, Европској комисији и Влади Словеније са молбом
за упућивање хуманитарне и техничке помоћи Србији за отклањање последица поплава, саопштено је
после седнице владе.
Здравствене установе увеле 24-часовна дежурства
Министарство здравља саопштило је данас да је због ванредне ситуације у Србији због поплава увело 24часовно дежурство, ради координације активности са свим здравственим установама из Плана мреже.
Директорима здравствених установа наложено је да ослободе одговарајући број постеља, због
евентуалног пријема угрожених и повредјених грађана, наводи се у саопштењу.
Грађанима се саветује да не путују без преке потребе.
Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије отворио је дежурне контакт телефоне за
евакуацију и помоћ угроженима у поплавама на територији Србије, а то су: 011/2289-208 и 011/2282-910.

Наса објавила нови сателитски снимак: Олујни облак над Србијом још већи и гушћи!
Свемирска агенција НАСА објавила је и данашњу фотографију Европе из свемира, са џиновским олујним
облаком који је изнад Србије још гушћи него јуче.

