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До
______________________________
Предмет: Известување
Почитувани,
Врз основа на добиените дополнителни мерки и активности за преземање и превенција
од ширењето на Коронавирус COVID-19 од Нацрт –записникот од Седумнаесеттата
седница на Владата на Република Северна Македонија оддржана на 12 март 2020 година,
стручно оперативната група при ЕЛС Пробиштип го оддржа четвртиот состанок на ден
13.03 2020 година и од истиот Ви го доставува следното соопшение и заклучоци:
1. Апел за одложено доаѓање на лицата кој се на привремена работа во странство во
кризните региони освен за итни и неодложни работи, а при тоа да бидат применети
сите важечки мерки за престој во земјата;
2. Преку интернет и мобилните апликации физичките и правните лица да вршат
прибирање, размена и споделување на информации поврзани со коронавирусот на
подрачјето на општината и благовремено за тоа да ги информират надлежните
институции кои исто така треба меѓуинституционално да соработуваат за
превземање на дополнителни мерки;
3. Согласно утврдените категории на ослободените граѓани од работа и работни
активности се апелира да не сфатат дека ова е дадено време за одмор или распуст,
ова не е слободно време, ова е време на принуден, социјален и домашен карантин,
а тоа значи да не се излегува непотребно и да се зема учество во било каков вид на
јавни и приватни собири;
4. Наставниците и учениците преку социјалните мрежи и другите ИКТ комуникации
редовно на дневна основа, да се потсетуваат за реализација на образовните
програми до 24.03 2020година;
5. На ден 13.03 2020 година со почеток од 20 часот до раните утрински часови
ЈКП„Никола Карев“ Пробиштип во соработка со ТППЕ Пробиштип да извршат
целосна дезинсекција на улиците, континјерите и кантите за отпадоци поставени на
јавните површини. Се замолуваат граѓаните да не излегуваат непотребно во овој
период ;
6. Се задолжуваат куќните совети во стамбените згради на секој влез посебно со
меѓусебен договор да извршат дезинсекција на заедничките површини;
7. За подетално информирање за мерките, Ве упатуваме за следење на web страните
на општина Пробиштип, Министерство за здравство и Влада на Република Северна
Македонија.
Ви благодариме за разбирањето и се надеваме на сериозно, одговорно и
дисциплинирано однесување по дадените препораки.
Дата
13.03 2020 година

Стручно оперативна група
Претседател
__________________
д-р Ристе Петков

