ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Датум: 27.05.2021. године
Поштовани,
У епидемији ЦОВИД 19 у Oпштини Бачки Петровац закључно са 27.05.2021. године
оболело је укупно 927 грађана и инциденција (стопа новоболелих) износи од
7300,9/100.000.
Тренутно је 5 активних случајева
у Општини Бачки Петровац који генеришу
преваленцију (стопа укупно оболели унутар једног дана) од 39,4/100.000
Услов за проглашење ванредне ситуације у Граду/ Општини је преваленција активних
случајева изнад 100 /100.000 у општини са више од 30.000 становника, односно више од
200 /100.000 становника у општини са мање од 30.000 становника.
Ванредна ситуација треба да траје док се не региструје силазни тренд броја
новоoболелих и његова стабилизација на ниским нивоима. У циљу информисаног
одлучивања прелажемо да пратите преваленцију активних случајева коју Вам
достављамо сваког дана и уколико је она испод горе наведеног критеријума за
проглашење ванредне ситуације, у трајању од најмање две недеље, размотрите одлуку
о укидању ванредне ситуације.
Институт за јавно здравље Војводине предлаже следеће мере контроле епидемије, у
току ванредне ситуације у Граду/Општини:
1. Препоручену вакцинацију против ЦОВИД 19 што већег броја грађана
2. Забрана окупљања на јавном месту, свих врста, где је више од 5 људи у
затвореном
3. Обавезно ношење маски у свим угоститељским објектима и у затвореном и
обезбеђење средстава за дезинфекцију руку на сваком столу
4. Обавезно ношење маски у трговинским објектима
5. Обавезно ношење маски на пијацама
6. Ограничење броја гостију у биоскопу и позоришту - најмање две столице размака
између гледалаца
7. Обавезно ношење маске на радном месту у затвореном
8. Препоручену примену маске за хроничне болеснике и на отвореном
9. Раније предложене мере за предшколске установе, јавни превоз
10. Самоизолација у трајању од 14 дана за све који су били у контакту са потврђеним
случајем, осим у случају да су вакцинисани са две дозе вакцине против ЦОВИД
19 и прошло је 14 дана од друге дозе или ако су прележали ЦОВИД 19 уназад 6
месеци.
11. Кућна изолација благо оболелих и хоспитализација теже оболелих
12. Друге мере по налогу Градског/Општинског кризног штаба и Владе Републике
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