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Амерички председник Џо Бајден прогласио је стање катастрофе у Тексасу који је
претрпео тешке поремећаје у снабдевању струјом и водом због смртоносног леденог
таласа, саопштила је Федерална агенција за управљање хитним ситуацијама. Све
тексашке електране вратиле су се у погон, иако је више од 195.000 домова у петак и
даље било без струје, а становници 160 од тексашка 254 округа имали су проблема у
снабдевању водом.

  

  

Милиони становника те савезне државе, највећег америчког произвођача нафте и гаса,
суочили су се с нестанцима струје, а готово половина становника Тексаса у петак се
суочила и с поремећајима снабдевања водом.

  

Више од двадесет смртних случајева приписано је леденом таласу.
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Након Бајденовог потеза Тексасу су на располагању савезна средства, укључујући
помоћ за привремени смештај и поправке кућа, те јефтинији зајмови.

  

Бајден такође размишља о путу у Тексас како би се лично уверио у то како савезне
власти одговарају на прву кризу откако је преузео дужност пре месец дана.

  

This is on the Mexican border!!! 11.2” in Del Rio, Texas Thursday — the most they’ve ever had
in 24 hours. This morning waking up to a hard freeze. #snow #txwx  Hector Rivera @Storyful
pic.twitter.com/M08VqwoRGs

— Ginger Zee (@Ginger_Zee) February 19, 2021    

One state has snow ploughs, the other one doesn't. One side of this street is Texarkana,
Arkansas; the other side is Texarkana, Texas. &quot;By failing to prepare, you're preparing to
fail&quot; there is a leadership failure in Texas. #TexasPowerGrid #Texas #TexasFreeze pi
c.twitter.com/VFYOkK4Ixr

— Aperture Elf (@ApertureElf) February 18, 2021    

Бела кућа тесно сарађује с гувернером Тексаса Грегом Аботом, републиканцем који у
почетку није признавао Бајденову победу на председничким изборима у новембру.

  

Све су се тексашке електране вратиле у погон, иако је више од 195.000 домова у петак и
даље било без струје, а становници 160 од тексашка 254 округа имали су проблема у
снабдевању водом, према подацима Тексашке комисије за квалитет животне средине.

  

(Агенције)
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