Крива Паланка 04.09.2020 год.

ЗАПИСНИК ОД ОДРЖАН СОСТАНОК НА ШТАБОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ОПШТИНА
КРИВА ПАЛАНКА

Состанокот се одржа на ден 04.09.2020 година во 11:00 часот по пат на телефонска и online
конференциска врска, а истиот беше свикан на иницијатива на Командантот на Штабот Изабела
Павловска.

На состанокот преку телефонска и видео конференциска врска учествуваа:
-

Градоначалникот на Општина Крива Паланка Борјанчо Мицевски
Командантот на Штабот Изабела Павловска
Заменик началникот на Штабот Мартин Николовски
Началникот на ОВР Крива Паланка Игор Илиевски
Секретарот на Општина Крива Паланка Љубомир Младенов

На состанокот беа дискутирани превентивните мерки и чекори кои треба да бидат преземени, а
во согласност со заклучоците, мерките и препораките, како и безбедносните протоколи усвоени од
Владата на Република Северна Македонија, во врска со потребата од преземање на мерки и
активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус).
По исцрпената дискусија и дадените известувања, согледувања,сугестии и предлози од страна
на членовите на Штабот кои зедоа учество на состанокот беа донесени следните заклучоци:
1.
Доследно и одговорно да се почитуваат сите заклучоци, мерки и препораки на
Владата на Република Северна Македонија, но и заклучоците и препораките на Штабот за
заштита и спасување на Општина Крива Паланка за превенција од ширење на болеста COVID-19
(корона вирус), а пред се во однос на обврските на сите граѓани на територијата на Општина
Крива Паланка за задолжително носење на заштитна опрема, односно заштитни маски и
заштитни ракавици и тоа и на отворен простор и во затворен простор при посета на деловни

1

субјекти, државни или локални институции, задолжително носење на заштитни маски од страна
на сите вработени во деловните субјекти кои испорачуваат услуги на граѓаните преку
непосреден контакт, за целото времетраење на нивното работно време во работните простории,
како и задолжително носење на заштитни маски од страна на сите вработени во државни и
локални институции, подрачни служби на органите на државната управа, јавните претпријатија
и агенции за времетраењето на нивното работно време во работните простории, со посебна
препорака за доследно почитување на протоколите за социјална дистанца, како и препорака за
набавка на соодветни апарати за мерење на телесна температура и нивно секојдневно
користење во институциите, како и во трговските и производствените капацитети со повеќе од 5
(пет) вработени лица.
2.
Државниот пазарен инспекторат да продолжи со зајакната контрола над
почитувањето на безбедносните мерки и протоколите за заштита во сите трговски објекти на
подрачјето на Општина Крива Паланка со изрекување на соодветгни законски мерки и санкции
за сите одговорни лица за нивно непочитување.
3.
Државниот пазарен инспекторат во соработка со ОВР Крива Паланка да
продолжат со зајакната контрола над почитувањето на протоколите за заштита и протоколот за
работа на сите угостителски објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка со изрекување на
соодветгни законски мерки и санкции за сите одговорни лица за нивно непочитување.
4.
Општинскиот штаб за заштита и спасување Крива Паланка апелира до сите
граѓани на Општина Крива Паланка во следниот период да се воздржат од било какви семејни
собири и прослави во своите домови, викендици и куќи на село, како и за доследно почитување
на мерките за заштита и безбедносните протоколи и одржување на социјална дистанца секаде
каде што состојбата упатува на тоа, бидејќи состојбата со присуство на корона вирусот во
Општина Крива Паланка е сериозно загрижувачка, а со самото тоа е зголемена опасноста врз
здравствената состојба на граѓаните.

Состанокот заврши во 11:30 часот.
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