
 

      

   

 
                       REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

                    OPĆINA LASTOVO                 

          Stožer civilne zaštite 
 

PREDMET: Priopćenje Stožera civilne zaštite Općine Lastovo, 27. travnja 2020. godine 

 

 Na podruĉju Općine Lastovo nema zaraženih virusom COVID-19. 

 Do danas izdane su 72 propusnice, a tri zahtjeva su službeno odbijena, dok ih je više 

usmenim putem odbijeno. 

 Preporuĉa se ukoliko je netko boravio na podruĉjima gdje se koronavirus pojavio da 

ostane kod kuće 15 dana kako bi se zaštitili ostali stanovnici. 

 Vlada RH predstavila je mjere za ponovno pokretanje gospodarskih i drugih aktivnosti 

koje će se odvijati u tri faze, slijedom kojih je Stožer civilne zaštite RH dana 24. travnja donio 

niz odluka. 

 Otok Lastovo je i inaĉe izolirana sredina sa suženim gospodarskim aktivnostima, stoga 

je u ovom trenutku za naše podruĉje najvažnija Odluka o mjerama ograničavanja 

društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i 

kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19. 

Navedena Odluka ĉini sastavni dio ovoga Priopćenja. 

 Zahtijevamo od stanovnika Općine Lastovo pridržavanje mjera iznesenih u Odluci. 

 Odgovorne osobe u poslovnim subjektima kojima nije obustavljen rad obvezne su se 

pridržavati svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje je Hrvatski 

zavod za javno zdravstvo objavio na svojim mrežnim stranicama. 

 Ukoliko se svi budemo pridržavali obveznih uputa i mjera, nadamo se da će dobra 

situacija na našem podruĉju i dalje ostati.  

Pošto na našem podruĉju ne djeluje organizacija Crvenog križa, starije osobe koje 

moraju ostati u svojim domovima, a ako im je pomoć potrebna mogu se obratiti Udruzi Val 

koja organizira besplatnu pomoć najranjivijoj skupini stanovništva.  

Još jednom pozivamo sve stanovnike na povećani oprez, socijalnu distancu 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. 

  

 

 

Naĉelnica Stožera civilne zaštite Općine Lastovo 

Margaret Hropić, v.r. 

 


