ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Датум: 18.05.2021. године
Поштовани,

У епидемији ЦОВИД 19 у општини Бачки Петровац закључно са 18.05.2021. године
оболело је укупно 921 грађана и инциденција (стопа ново оболелих) износи од
7253,7/100.000.
Тренутно је 18 активних случајева у општини Бачки Петровац

који генеришу

преваленцију (стопа укупно оболели унутар једног дана) од 141,8/100.000
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.
Институт за јавно здравље Војводине предлаже следеће мере контроле епидемије, а
посебно у случају проглашења ванредне ситуацијеу Граду/Општини:
1. Забрана окупљања на јавном месту, свих врста, где је више од 5 људи у
затвореном и на отвореном
2. Затварање или ограничење радног времена угоститељских објеката
a. Ограничење броја гостију за једним столом на 2
b. Обавезно ношење маски у свим угоститељским објектима и у затвореном
и на отвореном
c. Обезбеђење средстава за дезинфекцију руку на сваком столу
3. Обавезно ношење маски у трговинским објектима
4. Обавезно ношење маски на пијацама
5. Ограничење броја гостију у биоскопу и позоришту - најмање две столице размака
између гледалаца
6. Оабвезно ношење маске на радном месту у затвореном
7. Обавезну примену маске за хроничне болеснике и на отвореном
8. Раније предложене мере за предшколске установе
9. Раније предложене мере за градско предузеће за јавни превоз
10. Обезбеђење физичке дистанце у геронтолошким центрима уз обавезно
коришћење ЛЗО од стране запослених, уз забрану посета и изласка за кориснике.
11. Обавезно коришћење ЛЗО у здравственим установама где се лече оболели са
респираторном симптоматологијом

12. Рад од куће за хроничне болеснике и друге неесеснцијалне запослене у јавним и
приватним предузећима
13. Самоизолација у трајању од 14 дана за све који су били у контакту са потврђеним
случајем
14. Кућна изолација благо оболелих и хоспитализација теже оболелих
15. Друге мере по налогу Градског/Општинског кризног штаба и Владе Републике
Србије
Ванредна ситуација треба да траје док се не региструје силазни тренд броја
новоболелих и његова стабилизација на ниским нивоима (једноцифрени бројеви ) у
трајању од најмање недељу дана, о чему ћете бити благовремено обавештавани.
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