
 

 

Крива Паланка 22.02.2021год. 
 

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

 
 

Состанокот се одржа на ден 22.02.2021 година во 15:00 часот во Големата Салана Општина 
Крива Паланка, а истиот беше свикан на иницијатива на санитарниот инспектор Ленче Максимовска  . 
 
На состанокот беа присутни: 
-Градоначалникот на Општина Крива Паланка Борјанчо Мицевски 
-Командантот на Штабот Изабела Павловска 
-Директор на Здравствен Дом Крива Паланка д-р Бранко Стаменковски 
-Началникотна ОВР Крива Паланка Игор Илиевски 
-Санитарен инспектор Ленче Максимовска  
-Санитарен инспектор Емилија Младеновска  
 

 На состанокот беше  дискутирано како да се спречи и што да се преземе како превентивна 
мерка и  чекори  за злоупотребата  на излегувањата на болните  од  COVID-19  при  контроли и  примање 
на терапија во болницата  на   територијата на Општина Крива Паланка. 
 

Имено  има дојава од граѓаните  дека позитивните од COVID-19   го злоупотребуват  времето 
кое е дозволено за контрола и примање на терапија во болниците, го користат за шетање, снабдување 
со намирници или лекови со што го доведуват  во  опасност  здравјето на останатите сограѓани како и 
можноста за ширење на  COVID-19   меѓу  грѓаните на Општина Крива Паланка. Итото е забележано и 
на лица и членови од потѕесното семејство, кои треба да бидат во изолација. 
 

По исцрпената дискусија, каде што беа дадени соодветни информации,согледувања  и 
предлози од страна на членовите на Штабот и другите присутни лица, беа донесени следните 
препораки: 
 
 
1.-Доследно и одговорно да се почитуваат сите заклучоци, мерки и препораки на Владата на 
Република Северна Македонијаи  и Главниот Координативен Кризен Штаб, 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). Останува 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 
групирање, 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. 
 
2.-ОВР Крива Паланка  да врши  контроли со физичко присуство   кај заболените и изолирани 
лица од COVID-19 (корона вирус), а не телефонски, и при дојава  на  лицето  дека треба  да оди 
на контрола во Здравствениот дом да биде опоменато и да се препорача дека по завршување 
на здравствениот преглед лицето треба веднаш да се упати дома без дополнителни контакти со 



останати граѓани како и посета на објеки од јавен карактер. Во спротивно ќе има  изрекување на 
рестриктивни казнени мерки за непочитувачите на забраната  и наметнатите задолженија и 
обврски согласно член 206 од Кривичниот закон.  
 
3.-Да се   испечатат флаери и плакети кои ќе бидат залепени и ќе се делат во Здравствениот дом  
во Ковид центарот  со препорака и укажување по завршување на дадените контроли веднаш да 
се упатат во својот дом. 
 
4. Да се активира телефонскиот број 078/ 30 30 60  во Црвен крст Крива Паланка и волонтерите 
за  помош на дотур и снабдување  на храна и лекови на  граѓаните кои имат потрба од тоа  како 
не  би излегували и не би ги довеле во опасност останатите граѓани од заразување  со  COVID-
19. 
 
4.-Да се достави  барање од  Штабот за заштита и спасување на Општина Крива Паланка до 
Главниот Координативен Кризен Штаб и Институтот за јавно здравје за да обрнат внимание при 
правењето на епидемиолошките анализи и контактите  со позитивните лица, како би се добила 
поширока слика за постапување и  сузбивање на  дополнителни нови случаи. 
 
5.-Општинскиот Кризен Штаб констатира дека состојбата со ширење, но и превенцијата од 
COVID-19 во Општина Крива Паланка е стабилна и дека постојат соодветни и задоволителни 
капацитети, услови и ресурси за соодветна и навремена реакција, но истовремено и апалира до 
сите граѓани на подрачјето на Општина Крива Паланка доследно и самосвесно да се однесуваат 
во согласност со сите пропишани и изречени мерки, препоракии протоколи за заштита и 
превенција од ширењето на вирусот COVID-19 (коронавирус). 
 
6.- Од Министерството за здравство да се побара дополнителна нова количина од 300 брзи 
тестови за потребите на Здравствен Дом Крива Паланка. 
 
Состанокот заврши во 15:40часот. 
 
Записникот го изготви  Биљана Тасевска  
 
 
 

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 
Штаб за заштита и спасување 

                                                                                                                          Командант 

Изабела  Павловска  


