REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
Stožer civilne zaštite
PREDMET: Priopćenje Stožera civilne zaštite Općine Lastovo, 20. travnja 2020. godine
Na podruĉju Općine Lastovo još uvijek nema zaraženih.
Do danas izdano je 44 propusnica, a tri zahtjeva su službeno odbijena, dok ih je više
usmenim putem odbijeno.
Preporuĉa se da, ukoliko je netko boravio na podruĉjima gdje se koronavirus pojavio,
da ostane kod kuće 15 dana kako bi se zaštitili ostali stanovnici.
Odluke Stožera civilne zaštite RH vezane za zatvaranje igrališta, naĉin sklapanja
braka i održavanje sprovoda produžene su do 4. svibnja, odnosno do 18. svibnja.
Na snazi je Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i
stalnog boravka na podruĉju Dubrovaĉko-neretvanske županije, kojom je naša županija
podijeljena u tri zone. Ovom Priopćenju priložena je spomenuta Odluka.
Općina Lastovo oslobodila je od plaćanja zakupnine do kraja svibnja sve korisnike
općinskih poslovnih prostora koji trenutno ne rade iz razloga uzrkovanih virusom COVID-19.
Općina Lastovo u organizaciji s Udrugom Val i dalje dijeli zaštitne perive maske.
Udruga Val organizira besplatnu pomoć najranjivijoj skupini – starijima, za odlazak u
trgovinu, kojima nema tko pomoći. Pozivaju se sve osobe starije životne dobi da se obrate
Udruzi za odlazak u trgovinu a da oni ostanu doma.
Podsjećamo još jednom da su sva igrališta na podruĉju Općine Lastovo zatvorena te
nisu dozvoljena nikakva okupljanja na istima. Mole se svi stanovnici da se toga pridržavaju.
TakoĊer, poželjno je da svatko tko uoĉi bilo kakvo kršenje odluka koje su na snazi,
isto dojavi ovome Stožeru.
Još jednom pozivamo sve stanovnike na povećani oprez i odgovorno ponašanje.
TakoĊer podsjećamo na kontakte za psihološku pomoć za našu županiju - 091 544 44
33.
Kontakt-osoba za pružanje psihološke pomoći uĉiteljima, roditeljima i djeci za
podruĉje naše županije je Bojana Ĉengija – 099 6369-525.
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