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ЧИСТЕЊЕ НА ПЕШАЧКИТЕ ДЕЛОВИ НИЗ НАСЕЛБИТЕ ВО КАРПОШ

Комуналните служби на Општина Карпош денеска продолжија со
активностите за чистење на снегот во сите населби. Интензивно се работи на
расчистување на пешачките делови, тротоарите, зоните околу градинките и
основните училишта, во близина на маркетите, кај детските игралишта и др.
пофреквентни места низ општината.
Зимската служба помогна и во расчистување на снегот кај Институтот за
белодробни заболувања кај децата (Козле).
Во текот на изминативе денови се потрошија вкупно 130 тони сол, со цел
да се обезбеди побезбедно движење на граѓаните. Од денеска, на терен
се сите 90 работници на комуналната служба, а се работи и со соодветна
механизација за чистење на тротоарите.
Општина Карпош ги повикува компаниите, угостителските објекти,
самостојно да исчистат и да обезбедат движење пред сопствените објекти.
Исто така, повторно апелираме до граѓаните да користат зимска опрема.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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БОГОЕВ: СО ДОМАШНИТЕ ПОСЕТИ ДО
ПОГОЛЕМА ГРИЖА ЗА НАЈВОЗРАСНИТЕ
И ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Хуманите патроли – домашните посети за постарите и изнемоштени
лица, како и за граѓаните со попреченост ќе овозможат вистинска поддршка
и зголемена грижа за овие сограѓани. Во тек е јавниот повик за негователи,
кои ќе се грижат за овие лица и истиот е достапен на www.karpos.gov.mk
(огласна табла). Ова го истакна градоначалникот на Општина Карпош,
Стефан Богоев, кој утринава гостуваше во емисијата „Македонија наутро“
на Македонската радио телевизија.
Овој проект се спроведува во соработка со Црвениот крст на Град Скопје,
а е поддржан и од Министерството за труд и социјална политика и Светска
банка. Негователите ќе поминат соодветна обука за работа со посочените
лица, а нивната работа ќе биде платена.
Запрашан за начинот на кој локалната самоуправа се справи со снежните
врнежи, градоначалникот посочи:
– Првично, се фокусиравме на чистење на повисоките места: Жданец, Трнодол,
Бардовци, улицата „Ловќенска“ во Козле и Нерези, а потоа продолживме и
кон централните населби. Ги чистевме пристапите пред детските градинки,
основните училишта, патеките во близина на маркетите и сл.
Овие денови беа потрошени 130 тони сол, 10 тони емулзиона течност (која
спречува заледување на коловозот), се со цел да се олесни движењето на
граѓаните.
Верувам дека не секаде е исчистено, но апсолутно работиме со сите
сили, со целокупната механизација и работници. Патем, ги повикувам и
сопствениците на компаниите, угостителските објекти, куќните совети, да ги
исчистат заледените делови пред своите објекти и сите да користиме зимска
опрема, рече Богоев.
Во завршниот дел од разговорот градоначалникот посочи дека општината на
пролет ќе продолжи и со тековното раззеленување по населбите, а ќе биде
објавен и повикот за субвенционирање на велосипеди.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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ПЕТЛИЧКОВСКИ:
ВАКЦИНИТЕ СЕ НАЈЕФИКАСНО
ОРУЖЈЕ ПРОТИВ ПАНДЕМИЈАТА

Ковид – 19 е болест од
која што умираат околу 2 % од
заразените.
Вакцинирањето
нуди драматично подобрување
на
овие
статистики
и
елиминирање
на
шансата
за смрт и екстремно големо
намалување на шансата за
тешка болест. Нема логика
да се плашиме од некакви
хипотетски алергиски реакции,
а да не се плашиме од
шансата 2/100 пациенти да
завршат фатално“, вели проф.
д – р Александар Петличковски,
директор на Институтот за
имунобиологија
и
хумана
генетика, во рамки на видео –
рубриката „Збор, два“, која ја
подготвува Општина Карпош.
Професорот Петличковски ги објаснува придобивките од вакцинирањето, а
негативните последици ги оцени како минорни.
Се работи за ефикасност (на вакцините) од околу или над 90 проценти, независно
која е вакцината. Имаме 9 од 10 луѓе кои ќе бидат заштитени, и кај нив апсолутно нема
да се очекува да се случува тешка инфекција, а покрај тоа, шансите за смртен исход ќе
бидат минимални. Тоа е бенефитот кој го очекуваме од вакцинирањето. Значи, сакаме
болеста КОВИД-19 да не е веќе опасна болест. Во моментов таа е опасна или многу
опасна за повеќе од два проценти од заразените. Со комплетирањето на вакцинирањето,
ќе имаме помалку од 0,001 процент на тешко болни и се надеваме дека нема да имаме
ниту еден смртен случај од групата на вакцинирани луѓе, зборува Петличковски.
Тој посочува дека луѓето кои веќе го прележале вирусот и имаат стекнато природен
имунитет нема логика веднаш да се вакцинираат. Но, се размислува за примање на една
доза од вакцината, за прележаните од Ковид – 19, по 3, 4 или 6 месеци од поминувањето
на болеста.
Докторот апелира до сите граѓани да не потпаѓаат на лажните вести и да се
информираат од релевантни извори и институции.
Само со вакцинација повторно ќе го вратиме животот во нормала и ќе биде
возможна вистинската социјализација.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКОТО
ИГРАЛИШТЕ ВО КОЗЛЕ
Во тек е реконструкцијата на детското
игралиште во Козле, во должина
на улицата „Јуриј Гагарин“ (после
Министерството за економија).
Општина Карпош врши целосна
замена на старите и дотраени
реквизити. Се поставуваат нови
клацкалки, лулашки, тобогани и сл.
Оваа детска зона е една од
префреквентните
во
овој
дел
од
Карпош.
Оттаму,
локалната
самоуправа, во консултација со
околните жители, се реши на целосна
обнова на игралиштето.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

Во
изминатиот
период
се
реконструираше
и
детското игралиште во
Карпош 4 (на ул. „Никола
Парапунов“), на платото
на „Млечен“, како и кај
фонтаната во Карпош 3.
Општина Карпош и оваа
година
продолжува
со
етапна
санација
и
реконструкција
на
детските игралишта во
сите населби.
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