Крива Паланка 16.11.2021год.

ЗАПИСНИК ОД ОДРЖАН СОСТАНОК НА ШТАБОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАНА
Состанокот се одржа на ден 16.11.2021 година во 14:00 часот во Општина Крива Паланка, а
истиот беше свикан на иницијатива на командантот на штабот Изабела Павловска .
На состанокот беа присутни:
-Градоначалникот на Општина Крива Паланка –Сашко Митовски
-Командантот на Штабот- Изабела Павловска
-Помошник на Началникот за прва медицинска помош- Бранко Стаменковски
На состанокот беше дискутирано по однос на превентивните мерки кои треба да се
применувааат како и за моменталнта состојба во градот и реализираните обврски по однос на
заклучоците донесени на претходниот Кризeн Штаб .
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.Ситуацијата во градот е алармантна, голем е бројот на новозаболени и секојдневно расте.
Неодговорноста и несовесноста кај граѓаните не се менува. За да може Здравствениот дом во
Крива Паланка да ги опслужи заболените со домашна терапија, се апелира на поголема
ОДГОВОРНОСТ, СОВЕСНОСТ и ЕМПАТИЧНОСТ на сите граѓани.
2. Општинскиот Кризен Штаб бара од Министерството за здравство да се доделат нов број
на антигени тестови бидејќи ресурсите кои ги има Здравствениот дом се исцрпени односно
потрошени заради влошената моментална состојба во градот.
3.Општинскиот кризен штаб бара од Министерството за здравство да дозволи преку ЈЗУ
Центар за јавно здравје Куманово во Задравствениот дом Крива Паланка да се вршат
испитување со ПРЦ тестови во Центар за јавно здравје ПО Крива Планка со кое ќе се олеснат
делумно проблемите и трошоците на граѓаните од Општина Крива Паланка.
4.Да се достави барање до Државниот пазарен испекторат да се зачестат контролите во
објектите за кој е надлежен посочениот инспекторат.
5.Јавното претпријатие Коминалец да продолжи интензивно да работи согласно Акцискиот
план што го има доставено за дезинфекција на јавни површини.
Состанокот заврши во 14:40часот.
Записникот го изготви Биљана Тасевска

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Штаб за заштита и спасување
Командант
Изабела Павловска

