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در راستای مقابله با ویروس کرونا؛

خیابان های شیروان ضدعفونی شد

جواد حشمتی -در راستای پیشگیری و مقابله با ویروس
کرونا و با همکاری شهرداری و شورای اسالمی شهر ،شبکه
بهداشت و درمان ،جهاد کشاورزی شیروان و کشاورزان،
خیابان های سطح شهر شیروان ضدعفونی شد .این اقدام
مشترک کشاورزان ،شهرداری و مجموعه بهداشت و درمان
بازتاب های خوبی بین شهروندان داشت و موجی از تقدیر
و تشکرها در فضای مجازی و حقیقی شهرستان منتشر شد.
«عاقل» عضو شورای اسالمی شهر شیروان خبر داد:

اقدامات پیشگیرانه در حوزه مدیریت شهری شیروان
رئیس کمیسیون فضای سبز شورای اسالمی شهر شیروان در
حاشیه این اقدام با تقدیر از حضور میدانی کشاورزان در
کمک به شهرداری و همشهریان گفت :شهرداری شیروان
از ابتدای زمان گسترش ویروس کرونا در کشور ،اقدامات
پیشگیرانه خوبی در حوزه مدیریت شهری شیروان انجام

داده است و انجام خواهد داد.مهندس «احمد عاقل» اظهار
کرد :شورا و شهرداری طرحی ارائه دادند که با کمک جهاد
کشاورزی ،شبکه بهداشت و درمان ،خبرگان کشاورزی و
کشاورزان ،شهر به وسیله دستگاه های توربوالینر کشاورزان
ضد عفونی شود که خوشبختانه این مهم در مرحله اول به
خوبی اجرا شد و شهروندان همکاری خوبی داشتند.
«اسکندریان» نایب رئیس شورای اسالمی شهر شیروان اعالم کرد:

ضد عفونی کردن شهر با بیش از  ۱۶دستگاه تراکتور
رییس کمیسیون فرهنگی و نایب رئیس شورای اسالمی
شهر شیروان نیز گفت :شهرداری شیروان با همکاری شبکه
بهداشت ،جهاد کشاورزی ،نیروی انتظامی ،پلیس راهور و
رشادت و همبستگی کشاورزان بخش مرکزی شیروان و
رانندگان زحمتکش این بخش ،برای مقابله با ویروس کرونا
و خدمات رسانی شایسته و حفظ سالمت شهروندان شهر
شیروان با تدارک بیش از  ۱۶دستگاه تراکتور مجهز به

دستگاه سمپاشی توربو الینر  ۸۰۰و  ۲۰۰۰لیتری اقدام به
ضدعفونی شهر کردند«.حسن اسکندریان» افزود :پیشتیبانی
سه دستگاه تانکر  10هزار لیتری فضای سبز با همکاری
پرسنل خدمات شهری و آتشنشانی در  10اکیپ مجزا با
محلول ضد عفونی مورد تایید وزارت بهداشت اقدام به
ضدعفونی و پاکسازی همه پیاده روها ،خیابان ها و معابر
اصلی و فرعی سطح شهر با مساحت بیش از دو میلیون متر
مربع از معابر سطح شهر کردند.
«شاهرخی» شهردار شیروان تاکید کرد:

ضرورت ضد عفونی کردن شهر
شهردار شیروان نیز با اشاره به ضرورت ضدعفونی کردن
شهر با تقدیر از همکاری خوب شورای اسالمی شهر و
کشاورزان گفت :در صورت مساعد بودن شرایط جوی این
طرح به مدت حداقل  ۴شب دیگر اجرا خواهد شد.دکتر
«شاهرخی» افزود :کشاورزان شهرستان در این راستا با

آوردن تراکتور و سمپاش های مکانیزه توربوالینر همکاری
های خوبی داشتند .وی از شهروندان و کسبه درخواست کرد
تا آمادگی های الزم را برای برنامه ضد عفونی کردن شهر
در این چند شب داشته باشند و نکات ایمنی همچون بستن
درب و پنجره ها را رعایت کنند.شهردار شیروان همچنین
در ادامه از ضد عفونی کردن روزانه مبلمان شهری ،پارک ها
و به خصوص خطوط واحد به صورت منظم خبر داد و گفت:
بیش از  ۴هزار جفت دستکش پالستیکی از روز یکشنبه
بین مراجعان و ارباب رجوع شهرداری در حال توزیع
است«.شاهرخی» همچنین با تقدیر از تالش ها و زحمات
بی دریغ جامعه پزشکان ،پرستاران و پرسنل بیمارستان ها و
مراکز درمانی گفت :این اقدام مشترک بار دیگر نشان داد
همه اقشار مختلف مردم در مواقع نیاز با وحدت و همدلی
در کنار هم هستند و برگ زرینی از انسجام شیروانی ها در
تاریخ شهرستان رقم خورد.

