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ВАНРЕДНО СТАЊЕ У ЗЕМЉИ

Ванредно стање у земљи

ОСЛОНАЦ
НА ВОЈСКУ
КАДА ЈЕ НАЈТЕЖЕ
Министар одбране Александар Вулин са официрима, односно
лекарима у пензији у новосадској Војној болници

Привремена болница у београдској Хали 1

Камп шаторског типа у Моровићу

Са кинеским пријатељима

Припадници Војске Србије у обезбеђењу болница

Амбуланта прихватног центра у Суботици

,,Јумко“ сада производи заштитне маске

Војно здравство је у стални радни однос примило 95 нових медицинара

П

осле проглашеног ванредног стања у Србији наша војска добила је изузетно тешке и веома разуђене задатке који треба да помогну у сузбијању до сада највеће светске пандемије изазване
корона вирусом. Први задатак Војсци био је да чува болнице и друге важне објекте. Потом је ,,надлежност“ војсци проширен на граничне прелазе, укључујући и аеродроме, па обезбеђење избегличких
центара...
Припадници Војске Србије ангажовани су и на оним локацијама
где је процењено да има повећаног кретања људи током одвијања
редовних активности на тим местима, као што су аутобуске и железничке станице, аеродроми, поште и слични објекти.
Снаге Војске Србије распоређене су у центре за азил у Сјеници,
Тутину, Боговађи, Бањи Ковиљачи и Крњачи, те у прихватне центре
у Прешеву, Бујановцу, Врању, Босилеграду, Пироту, Обреновцу, Адашевцима, Шиду, Принциповцу, Сомбору, Кикинди и Суботици.
Уследио је задатак подизања кампова у Моровићу, Суботици и Летенци код Новог Ссада, где су грађани што су из иностранства ушли
у Србију обавезни да прођу кроз одговарајући период изолације, интензивног медицинског праћења. На тај начин ће њихово здравље
бити заштићено, а и здравље грађана Србије. Насеље шаторског типа у Моровићу прима до 500 лица којима Војска Србије обезбеђује
здравствену негу, смештај и исхрану.
И одбрамбена индустрија Србије се прилагођава потребама грађана. Тако један погон,,Прве искре наменске а. д.“ Барич, производи
средстава за дезинфекцију на бази персирћетне киселине. У ,,Јумку“
је део производње преоријентисан на шивење заштитних маски...
У Хали 1 Београдској сајма где је Војска Србије уредила је привремену болницу за прихват и боравак лица са лакшим симптомима заразе коронавирусом капацитета 3.000 људи.
Оформљена је и привремена болница у хали ,,Чаир“ у Нишу.
Испуњени су захтеви предвиђени правилником за оваква карантинска места и болнице. Уређен је простор за смештај, за обедовање и
гледање телевизије, за верске потребе, а на располагању су и књиге,
часописи и дневна штампа. Обезбеђени су и тушеви за туширање и
топла вода. Пацијенти имају дневно три оброка и ужину, за ручак су кувана јела, а исхрану обезбеђује Студентски град. У надлежности Министарства одбране и Војске Србије је спољна служба обезбеђења,
организација основних животних потреба у вези са смештајем и личном
хигијеном и спољна дезинфекција површина на Сајму.
Начелник Генералштаба ВС генерал Милан Мојсиловић се војницима и старешинама обратио следећим речима: ,,Припадници Војске
Србије, као стуб безбедности друштва, у обавези су да одговоре на
овај изазов, без обзира на велики ризик. Војска Србије има снагу и

Војска је опремила све привремене болнице
капацитет, има најбољу организацију, одважне и храбре људе који себе никада нису штедели зарад вишег циља. У том смислу,
психичка спремност наших припадника за реализацију додељених задатака је од пресудне важности. Наш је народ навикао да
у време највећих криза ослонац тражи у својој војсци. Многе очи
биће упрте у војника, а његов став улиће народу снагу да истраје у овој борби. Велика одговорност и обавеза у оваквој ситуацији нарочито је изражена код командног кадра, посебно командира
основних јединица. Ово је време када су дисциплинованост у понашању и способност да се истрпе тешкоће од пресудног значаја у превладавању ове пошасти. Не плашите се губитака, њих ће
бити, али нашим ангажовањем можемо учинити да не буду узалудни“.
У наставку поруке се наводи да не постоји тешкоћа која се не
могу превладати и прихватити. Као и преци, припадници Војске ће
учинити све за своју земљу и генерације које долазе.
Припадници ВС помажу у разношењу пензија њиховим корисницима. На позив Војне болнице у Новом Саду одазвали су се
лекари пензионисани официри који ће помагати у решавању медицинских проблема, лечењу и очувању здравља корисника
здравствених услуга, међу којима су најбројнији војни пензионери и чланови њихових породица.
Управа за војно здравство Министарства одбране од 31. марта
јаче је за 95 припадника, којима су министар одбране Александар Вулин и начелник те управе бригадни генерал др Угљеша Јовичић уручили решења о пријему у стални радни однос.
- Министарство одбране улагало је у војно здравство и пре епидемије ковид вируса. Прошле године војно здравство је у стални
радни однос примило око 400 сестара, лекара, помоћног техничког особља, а ове године примићемо више од 130 људи. Ови људи су или чекали годинама да буду примљени у стални радни
однос или су наше потпуно нове колеге, које су тек ушле у војно
здравство. Ови људи су хероји. Они у најтежим временима брину о сваком од нас. Свако улагање у њих је улагање у квалитет
живота сваког од нас – поручио је министар Вулин након уручења
решења о пријему у стални радни однос.
Очи народа упрте су у лекаре и своју Војску. Као и у ранијим
деценијама војска с истим жаром уз велике напоре испуњава
своје задатке. Војне старешине у пензији уверене су да ће њихове млађе колеге и овога пута положити најтежи испит и да ћемо из целе ситуације изаћи као ‒ победници.
З. П.

У Баричу је отпочела производња дезинфекционог средства

Медицински тим у прихватном центру ,,Летенка“

