Na sjednici užeg dijela Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije, održanoj
dana 22. ožujka 2020. godine, a u povodu većeg broja upita vezanih uz provedbu i nadzor
provođenja mjera iz odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesenih zbog
pojačanog rizika prijenosa bolesti COVID-19 odnosno potrebe za uvođenjem brojnih
protuepidemijskih mjera usvojeni su sljedeći
ZAKLJUČCI
I.
U provedbi odluke kojom se ograničava zadržavanje na ulicama i drugim javnim prostorima,
poglavito u smislu primjene uputa i mjera koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
stožeri civilne zaštite gradova i općina s područja Šibensko-kninske županije ovlašteni su
upozoravati građane, te ih upućivati na samozaštitno ponašanje i pridržavanje naloženih
mjera.
II.
Za primjenu mjera iz točke I. ovih Zaključaka zadužene su operativne snage sustava civilne
zaštite s područja pojedinog grada i općine (HGSS, vatrogastvo i drugi) sukladno
raspoloživim snagama.
III.
Prilikom upozoravanja građana na samozaštitno ponašanje i pridržavanje naloženih mjera
odnosno odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske stožeri civilne zaštite gradova i
općina putem svojih operativnih snaga usmeno upozoravaju građanina na samozaštitno
ponašanje i istovremeno upisuju podatke o osobi koja je upozorena (ime i prezime, adresa,
godina rođenja i broj telefona upozorene osobe) te o tom vode registar izdanih upozorenja
koji je isključivo javnozdravstvenog karaktera i ima za cilj stvaranje preglednika o izdanim
upozorenjima kao i o broju građana koji se u određenom trenutku nalaze na području
pojedinog grada i općine i o eventualnim mjerama koje je prema istima donio Hrvatski zavod
za javno zdravstvo.

IV.
U provedbi mjera iz točke I. ovih Zaključaka potpora operativnim snagama sustava civilne
zaštite gradova i općina su policijski službenici s njihova područja koji će im na njihov
zahtjev asistirati u slučajevima ometanja provedbe mjera upozoravanja na samozaštitno
ponašanje i vođenja evidencije o izdanim upozorenjima na njihovom području.

V.
Za potrebe provedbe odluka Stožera CZ RH, ovog kao i drugih zaključaka koji će se donositi
u provedbi odluka Stožera CZ RH izvršna tijela županije, gradova i općina (svatko na svojoj
razini) provode mobilizaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite zbog pojačanog rizika
prijenosa bolesti COVID-19 odnosno tendencije razvoja navedene bolesti u veliku nesreću ili
katastrofu.
VI.
Radi učinkovite primjene ovih Zaključaka, bržeg prijenosa informacija između županijskog
stožera sa stožerima gradova i općina kao i radi uspostave informativnog punkta za naše
građane putem kojega bi postavljali upite nadležnim stožerima civilne zaštite svi stožeri
civilne zaštite gradova i općina odmah po primitku ovih Zaključaka dužni su dostaviti podatke
o kontakt osobama stožera, kontakt broj/eve te mail adresu stožera koji bi bili javno objavljeni
i dostupni građanima. Predmetne podatke dostaviti na: stozer.civilne.zastite@skz.hr
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