REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
Stožer civilne zaštite
PREDMET: Priopćenje Stožera civilne zaštite Općine Lastovo, 4. svibnja 2020. godine
Na podruĉju Općine Lastovo nema zaraženih virusom COVID-19.
Do danas izdano je 105 propusnica, a ĉetiri 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.
Od 5. svibnja popuštaju mjere, otvorena su igrališta, brakovi i životna partnerstva
mogu se sklopiti u krugu obitelji te se sprovodi mogu odvijati u krugu obitelji.
Mjera zabrane javnog okupljanja više nije na snazi, ali obvezno je pridržavanje
socijalne distance.
Frizeri i ostale uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt zapoĉele su s
radom. Pozivaju se svi stanovnici Općine Lastovo da se prilikom posjete istima pridržavaju
svih mjera i uputa koje su na snazi, osobito jer gravitiramo Splitsko-dalmatinskoj županiji
koja je trenutno najveće žarište zaraze virusom COVID-19 u Hrvatskoj.
Gospodarstvenici koji su zapoĉeli s radom takoĊer se moraju pridržavati svih mjera i
uputa, osobito mjerenja tjelesne temperature zaposlenika.
Ako se epidemiološka situacija i dalje bude povoljno odvijala nastavit će se s
popuštanjem mjera.
Zahtijevamo od stanovnika Općine Lastovo i dalje praćenje i pridržavanje svih općih
protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo
objavljuje 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.
Za dolazak u ambulantu i dalje se treba naruĉiti prije dolaska, a u ĉekaoni može biti
samo jedna osoba, preporuĉa se ĉekanje vani.
Od 11. svibnja vrtići i škole poĉinju s radom. U škole će se moći dovesti djeca od 1.
do 4. razreda, iskljuĉivo na čuvanje. Preporuĉa se da tko ne mora, djecu ne šalje u školu.
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.
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