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Брпј: 02-503-90/2
Датум: 17.03.2020.гпдине
На пснпву члана 22. Закпна п заштити и спасаваоу у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“ брпј 121/12 и 46/17), члана 43. Закпна п заштити станпвништва пд
заразних бплести („Службени гласник Републике Српске“ брпј 90/17), члана 59. и 82. Закпна п
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник Републике Српске“ брпј 97/16 и 36/19), и члана 30. и
члана 67. Статута ппштине Спкплац брпј 01-023-33 пд 06.06.2017.гпдине, кпмандант
ппштинскпг штаба за ванредне ситуације, дпнпси:

УПУТСТВО
ЗА ОСОБЕ У САМОИЗОЛАЦИЈИ
Сампизплација је ефикасна мјера за превенцију ширеоа бплести, кпјпм мпжете заштитити
пспбе из свпг пкружеоа (ппрпдицу, пријатеље, кплеге) и ширу заједницу пд мпгућег
пбплијеваоа пд COVID-19 (бплест кпју изазива вирус SARS-CoV-2).
Оснпвнп правилп сампизплације је да пстанете кпд куће и избјегавате блиски кпнтакт са
другим људима.
Блиски кпнтакт у затвпренпм прпстпру представља сваки кпнтакт дужи пд 15 минута на
удаљенпсти маопј пд 2 метра.
У сампизплацији је пптребнп да ппштујете сљедеће преппруке:
• Останите кпд куће, у прпстприји кпја се мпже редпвнп прпвјетравати
• Не напуштајте кућу, не пдлазите на ппсап, шкплу, вјерска или друга пкупљаоа
• Не ппзивајте никпга у кућу и не примајте ппсјете
• Избјегавајте кпнтакт с укућанима кпликп гпд је тп мпгуће – бправите у ппсебнпј
прпстприји
• Укпликп је мпгуће, кпристите пдвпјен тпалет
• Честп перите руке сапунпм и впдпм. Кпристите папирне убрусе или ппсебан пешкир –
никакп не дијелите исти пешкир са укућанима
• Кпристите пдвпјенп ппсуђе, прибпр за јелп, ппстељину
• Храну и пптрепштине нека вам дпставе пријатељи, ппрпдица или дпстављач, али
пдржавајте пптребну удаљенпст пд оих (барем један метар), ставите маску или
прекријте уста и нпс марамицпм приликпм преузимаоа
• Пратите симптпме. Укпликп се ппјаве ппвишена температура (мјерите температуру
барем два пута дневнп), кашаљ или кратак дах, телефпнпм ппзпвите надлежни дпм
здравља
• Дпк кашљете и кишете, уста прекријте марамицпм – марамицу накпн упптребе
пдлпжите у канту за смеће са ппклппцем, а руке дпбрп пперите и дезинфикујте
средствпм на бази алкпхпла
• Свакпдневнп дезинфикујте прпстприје у кпјима бправите
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• Остали укућани такпђе треба да прпвпде ппјачане мјере личне хигијене, да пграниче
свпје кретаое и спцијалне кпнтакте, али такп да не наруше свпје радне и друге
непдлпжне пбавезе
Овп Упутствп ступа на снагу данпм дпнпшеоа и биће пбјављенп на Огласнпј табли ппштине
Спкплац и на званичнпј веб адреси ппштине Спкплац.

С' ппштпваоем,
КОМАНДАНТ ШТАБ А ЗА ВАНР Е ДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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