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Temeljem preporuka i zaključaka nacionalnog Stožera civilne zaštite RH i Hrvatskog 
zavoda za javno zdravstvo, a zbog akt ualne situacije oko pojave i širenja koronavirusa COVID-
19 na području Republike Hrvatske, Stožer civilne zaštite Općine Sibinj je na svojoj sjednici 
br. 01/2020, od ržanoj dana 16. ožujka 2020 godine donio slijedeće preporuke i zabrane : 

• P reporuča se ograničavanje rada sa strankama u Općini Sibinj, ali na način da se 
stanovnicima Općine Sibinj omogući ostvarivanje prava putem drugih sredstava 
komunikacije (telefon, e - mail pošta) 

• Prepo ruča se ugostiteljskim objektima, priređivačima igara na sreću i frizerskim 
salonima prestanak rada u trajanju od 2 tjedna 

• Preporuča se trgovačkim objektima na području Općine Sibinj ograničavanje radnog 
vremena u trajanju od 2 tjedna 

• Zabranjuju se sva događanja koja organiziraju udruge s područja Općine Sibinj -
manifestacije, sastanci, treninzi, skupštine u trajanju od 2 tjedna 

• Stožer apelira da se sva događanja bez obzira na broj sudionika do daljnjeg odgode, 
odnosno, otkažu 

• Apelira se na stanovnike kojima je određena mjera SAMOIZOLACIJE da se iste 
pridržavaju jer će se zbog njenog kršenja, provoditi represivne mjere . Stožer zahvaljuje svim 
savjesnim stanovnicima koji se pridržavaju mjera samoizolacije i drugih propisanih mjera s 
ciljem prevencije širenja zaraze poput održavanja higijene i držanja propisanog razmaka na 
javnim mjestima i trgovinama. 

• Pozivaju se stanovnici da odgode sva putovanja koja nisu nužna 

• Apelira se na sve stanovnike da se pridržavaju uputa Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo vezanih uz mjere osobne higijene i samozaštite odgovornim ponašanjem u 
komunikaciji s drugima 



Navedene mjere postupanja donose se s ciljem sprJecavanja širenja epidemije mjerom 
ograničavanja okupljanja u okviru zakonskih mogućnosti, u vremenskom razdoblju od 2 
tjedna, a nakon kojeg će se razmotriti novonastala situacija i postupati u skladu s istom. 


