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 Високе температуре и недостатак воде могли би узроковати ширење разних болести у
западном подручју Јапана које је недавно погођено поплавама у највећој катастрофи
узрокованој временским неприликама у последњих 36 година, која је однела готово 200
људских живота.

  Више од 200.000 домаћинстава остало је без воде недељу дана након што су обилне
кише узроковале поплаве и покренуле клизишта у западном делу Јапана, доносећи са
собом смрт и уништење становницима насеља на планинским обронцима и висоравнима. 

  

Према последњим информацијама број страдалих је повећан на 195, а неколико
десетина људи сматра се се несталима, објавила је у четвртак влада.  

  

Температуре које се пењу изнад 30 Целзијевих ступњева и висока влажност ваздуха,
угрожавају животе људи који су се сместили по школским дворанама и евакуацијским
центрима.  

  

Како су им на располагању ограничене количине воде, многим људима прети топлотни
удар, а и оно воде што имају на располагању се устручавају да користе из страха од
могућих епидемија.  
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"Без воде не можемо ништа очистити, ништа не можемо да оперемо", рекао је један од
евакуисаних људи за НХК телевизију.  

  

Влада је послала цистерне с водом у погођена подручја, али снабдевање водом је и
даље врло лимитирано. Више од 70.000 војника, полицајаца и ватрогасаца покушава да
пронађе нестале у рушевинама употребљавајући све алате који им се нађу при руци.

  

У многим подручјима су куће затрпане дубоко у блату које се од врућине стврднуло и
отежало потрагу за несталим особама.  

  

Овакве катастрофе узроковане обилним кишама постале су све чешће у Јапану, што
локални стручњаци приписују глобалном отопљавању. 

  

Помоћ Србије Јапану поводом огромне штете од поплава

  

Чланови Влада Србије на данашњој седници још једном су изразили жаљење поводом
губитка готово 200 људских живота у Јапану и огромне материјалне штете настале
услед поплава, и донели одлуку да се упути једнократна помоћ у износу од 500.000 евра.

  

Имајући у виду досадашњу помоћ коју је Јапан пружао Србији за време поплава 2014.
године, када је Влада Јапана упутила пет милиона евра помоћи, а грађани више од два
милиона евра, као и разне донације које су уследиле, Влада Србије одлучила је да у
складу са својим могућностима допринесе санирању штете која је погодила народ нама
пријатељске земље, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу са медијима.
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