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LOTNISKOWIEC USS THEODORE ROOSEVELT NA
KWARANTANNIE
Dowództwo amerykańskiej Marynarki Wojennej poinformowało o kolejnych przypadkach zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2 na lotniskowcu USS Theodore Roosevelt. Podjęto decyzję o kwarantannie
i przeniesieniu chorych do placówki medycznej na wyspie Guam.
Amerykański lotniskowiec typu Nimitz USS „Theodore Roosevelt” wraz z krążownikiem rakietowym
typu Ticonderoga USS „Bunker Hill” przybył 5 marca 2020 r. do wietnamskiego portu Da Nang. Celem
wizyty było upamiętnienie 25. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi a Wietnamem. Następnie okręty wyruszyły na pełne wody Morza Filipińskiego.
Kilka dni temu przedstawiciele US Navy poinformowali o pierwszych przypadkach zachorowań na
COVID-19 wśród członków załogi lotniskowca. Na konferencji prasowej pełniący obowiązki Sekretarza
US Navy Thomas B. Modly przyznał, że koronawirus rozprzestrzenia się wśród załogi i pozytywnie
zdiagnozowano kolejnych pięć osób. Obecnie, na podstawie nieoﬁcjalnych informacji, podaje się, że
na okręcie może być już chorych 23 członków załogi.
Czytaj też: Amerykański lotniskowiec w Wietnamie
W związku z rozwojem choroby lotniskowiec został objęty ścisłą kwarantanną i wysłano go do portu na
wyspie Guam, gdzie do ośrodka medycznego US Navy traﬁą również chorzy członkowie załogi. Na
miejscu mają zostać przeprowadzone badania na obecność COVID-19 na całej ponad pięciotysięcznej
załodze. Do tego czasu okręt będzie zacumowany na nabrzeżu, zaś marynarze nie będą mogli z niego
zejść na ląd.

Mamy nadzieję, że nasza agresywna reakcja pozwoli utrzymać USS
Theodore Roosevelt w gotowości do zażegnania każdego kryzysu w
regionie
admirał Mike Gilday szef Naval Operations.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) jest czwartym lotniskowcem o napędzie atomowym typu Nimitz,
który wszedł do służby w 1986 roku. Przez ponad 30 lat służby lotniskowiec przeszedł modernizację
(m.in. w 2007 roku wyposażono go w wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych RIM-116 RAM)
oraz przechodził generalny remont w suchym doku.

Lotniskowiec brał udział w wielu kluczowych operacjach prowadzonych przez USA, m.in. „Pustynna
Burza”, w Bośni i Hercegowinie, w czasie kryzysu w Kosowie, a także "Enduring Freedom" i "Iraqi
Freedom". Obecnie patroluje zachodni Pacyﬁk mając na pokładzie 11 Pokładowe Skrzydło Lotnicze.

