
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 

БР.: 016-1-41/2020-01 

Датум: 13.03.2020.г. 

Мали Иђош 

 

Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 13.03.2020. године одржао је 

седницу на којој је размотрио актуелну ситуацију у вези инфекције корона вирусом и 

издаје следеће 

  

С А О П Ш Т Е Њ Е 

  

Поштовани грађани/грађанке 

  

Сведоци смо ширења инфекције корона вирусом који се до ових дана појавио у преко 104 

земаља света и који је Светска здравствена организација прогласила пандемијом 

(инфекцијом светcких размера). 

У овој ситуацији главни циљ и задатак локалне самоуправе је да очува здравље свих 

њених грађана, те су у том смислу већ предузете мере за заштиту грађана и превентивне 

активности у нашој заједници и успостављени канали комуникације са надлежним 

организацијама како би даље активности биле засноване на валидним информацијама.  

Министарство здравља Републике Србије на основу препорука Светске здравствене 

организације (WHO) и на основу домаћих прописа, односно епидемиолошких мера које су 

прописане за све здравствене установе и службе утврдило је мере које се предузимају 

почев од појаве инфекције и даље за случај ширења инфекције. 

У интересу спречавања ширења инфекције епидемиолози препоручују подизање нивоа 

општих хигијенских мера и то: 

• што чешће и темељно прање руку сапуном у трајању од најмање 30 секунди и 

коришћење папирних убруса за брисање руку, 

• брисање руку марамицама за дезинфекцију за једнократну употребу, 

• брисање квака на вратима свих објеката, нарочито оним које посећује велики број људи 

и раде са већим бројем странака 

• избегавање традиционалног начина поздрављања (нпр. руковање и пољубац) 

• избегавање додиривањa очију, уста и носа неопраним рукама, 



• избегавање масовних окупљања и дуже задржавање у затвореним просторијама где 

борави већи број људи, 

• често проветравање просторија.  

Без обзира што на територији општине Мали Иђош за сада немамо информације о 

зараженим особама, наша локална самоуправа – ради заштите свих грађана општине –

 позива послодавце (како у јавној сфери, тако и у привреди) да активно и савесно 

предузимају хигијенске мере превентиве код свих запослених, а нарочито код оних који 

раде са већим бројем људи.  

Препоручује се одлагање путовања у заражена подручја земаља које је захватила 

инфекција корона вирусом.  

Општина Мали Иђош позива све институције и удружења грађана, као и спортске 

организације да се придржавају званичних мера које је донела Влада Републике Србије 

везано за забрану јавног окупљања и препорука Министарства здравља.  

У случају појаве симптома болести који су веома слични инфлуенци (главобоља, 

повишена телесна температура преко 38 степени целзијусових, кијање, кашаљ, додатно 

отежано дисање) грађани треба да позову телефоном свог изабраног лекара или хитну 

службу у Дому здравља Мали Иђош коме треба да саопште симптоме које су уочили и 

поступају у складу са упутством лекара или да сачекају долазак лекара на кућну адресу. 

Изабрани лекари, односно служба хитне помоћи Дома здравља Мали Иђош су доступни 

на бројевима телефона: 

- Мали Иђош – 4730-236 – од 0.00 до 24.00 

- Ловћенац – 4735-018 – пре подне 

- Фекетић – 4738-044 – пре подне 

Број хитне помоћи 194 може звати само преко фиксног телефона. 

Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош ће пратити развој ситуације и ако 

постоји потреба предузимати све мере у складу са својим овлашћењима. 

  

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош: 

Марко Лазић, с.р. 

 


