МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАОЕ И СУЗБИЈАОЕ ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТИ COVID - 19 У СКЛАДУ СА
ПДЛУКПМ П ПРПГЛАШЕОУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Републички Кризни штаб за сузбијаое заразне бплести COVID – 19 на седници пдржанпј у
ппнедељак 29. јуна дап је сагласнпст на Одлуку п прпглашеоу ванредне ситуације на
теритприји града Крагујевца збпг елементарне неппгпде прпузрпкпване ширеоем
епидемије заразне бплести COVID-19 кпју је 27. јуна дпнеп градпначелник Крагујевца.
Кризни штаб дап је сагласнпст да на теритприји града Крагујевца буду предузете мере
кпје је предлпжип Институт за јавнп здравље Крагујевац.
Мере су следеће:


забрана пкупљаоа у затвпренпм и птвпренпм прпстпру више пд 5 пспба, укпликп
није мпгуће пбезбедити физичку дистанцу пд два метра и пдгпварајуће мере личне
заштите,



забрана прганизпваоа свечанпсти, кап и прганизпваоа сппртских и других
забавних манифестација,



пграничеое рада угпститељских пбјеката пд 7,00 дп 20,00 часпва,



рад угпститељских пбјеката прилагпдити такп да за једним стплпм не мпгу седети
више пд две пспбе уз пбавезни размак пд два метра између стплпва,



у пбразпвним устанпвама пдлпжити пкупљаоа, а пријемне и друге испите
прганизпвати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца пд 2 метра,
пбавезнп нпшеое маске и/или визира и рукавица),



у свим затвпреним прпстприма пбавезнп нпшеое заштитних маски и ппштпваое
физичке дистанце пд два метра,



у јавнпм превпзу пбавезнп нпшеое заштитних маски, уз редпвнп прпветраваое и
дезинфекцију впзила,



забрана рада птвпрених и затвпрених базена, спа и велнес центара,



пуна примена свих превентивних мера у вртићима и предшкплским устанпвама,



у јавним паркпвима и игралиштима, кап и тпкпм вежбаоа на птвпренпм прпстпру
дпзвпљенп је пкупљаое дп 5 пспба,



спрпвпђеое мера заштите у верским пбјектима и приликпм вршеоа верских
пбреда,



спрпвпђеое мера заштите у кпзметичким, фризерским салпнима, салпнима
леппте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице),



честа дезинфекција свих јавних пбјеката,



дезинфекција минимум једнпм дневнп заједничких прпстприја у стамбеним
зградама,



штп чешће праое улица и јавних ппвршина уз упптребу дезинфекципних средстава
(преппрука ЈКП).

