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САНИРАН ПОЖАР НА СТАРОЈ ДЕПОНИЈИ

Ефикасном акцијом и максималним ангажовањем радника
ЈКП ,,Хигијена“ и ватрогасних јединица, надлежних градских
служби предвођених Секретаријатом за заштиту животне
средине и Сектором за ванредне ситуације пожар који
је у ноћи између другог и трећег августа избио на старој
депонији је током јучерашњег преподнева угашен.
Катарина Бањаи, градска већница је истакла да су у
гашењу пожара учествовали запослени и механизација ЈКП
,,Водовод и канализација“ и ,,Зеленила“ и тиме пружили
помоћ колегама из ,,Хигијене“ који су поред ватрогасаца
дали свој максимум.
Срећом није било никакве опасности за локално
становништво и животну средину. Ову тврдњу поткрепљују
подаци мерења надлежних из ЗЗЈЗ који су код кућа
на Караули поставили мобилну станицу за мерење
концентрације штетних материја.
Већница је апеловала на грађане да при екстремно
високим температурама не пале ватру. Овај апел се
поготово односи на пољопривреднике.
- Још током јучерашњег преподнева угашен је пожар
на телу старе депоније. Отвореног пламена више нема,
јуче поподне се на неким местима видео само дим. Екипе
ЈКП „Хигијене“ и даље су у приправности због великих
врућина, а организована су и дежурства и ванредно
праћење ситуације на терену.
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Током јучерашњег поподнева кренули смо са санацијом

димишта. Прецизније, чим је пожар стављен под контролу и
није више било отвореног пламена, ватогасци су поливали
места која су се још димила, а радници ,,Хигијене“ су уз
помоћ колега из фирме „Градитељ“ ултом и булдожерима
пребацивали смеће са локација које су предходно гореле
и прекривали их земљом. Ови радови су трајали до касних
вечерњих сати и тиме је предупређена могућност да се на
тим локацијама пожар поново јави - каже Јованка Дакић,
руководилац Сектора за управљање отпадом и заштите
животне средине ЈКП ,,Хигијена“ Панчево.
Током ноћи су на старој депонији у приправности биле
ватрогасне екипе као и две цистерне ,,Хигијене“.
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