
ОБАВЕШТЕЊЕ- ЗАШТИТА ОД КОРОНА ВИРУСА 

 

У циљу спречавања  појаве и ширења болести позивамо грађане да прате 

упутства надлежних институтуција везане за заштиту од корона вируса. 

Лица која имају повишену температуру, суви кашаљ и отежано дисање и сва  

лица  која долазе из иностранства, а нарочито из земаља у којима постоји већи 

ризик од заразе корона  вирусом (Италије, Кине, Аустрије, Њемачке и сл.) 

обавезна су да се телефионским путем јаве Амбуланти Доњи Жабар на 

број 054/875 030 или на број телефона 055/ 415-250 локал 160  гдје ће добити све 

неопходне информације за даља поступања у вези са заразом корона вируса. 

Ово је први корак неопходан како би наведена лица заштитила и себе и своје 

ближње али и остале суграђане.  Такође грађани могу да се обрате на бесплатан 

број телефона ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске 0800 50 555 

за све информације везано за појаву вируса корона. 

Апелује се на све грађане који имају информације о лицима која су допутовала 

из иностранства, а сумња се да се та лица  нису јавилa нити регистровалa код 

медицинских установа, да те информације пријаве полицијској станици 

Пелагићево на  број 054/810-362. 

Апелујемо на своје суграђане да замоле своје ближње који су запослени у 

иностранству да не долазе својим кућама током трајања корона вируса, како би 

ширење вируса свели на што мањи број заражених. 

Заабрањена су  сва јавна окупљања грађана ( свадбе крштења, сахране, 

организовање политичких скупова, спортских манифестација, журки  и сл. ) у 

складу са Наредбом Владе  Републике Српске. Моле се грађани уколико имају 

сазнања да ће се одржати неки скуп са више од двадесет особа да се пријави на 

број телефона 054/810-362. Грађани су у обавези да пријаве Полицијској станици 

Пелагићево присуство миграната, особа из Кине, Јужне Кореје, Ирана и Италије  

на територији општине Доњи Жабар на број телефона 054/810-362. 



У свим општинским установама и предузећима, биће организован ограничен  број 

улаза странака, те се грађани моле да не долазе у институције без пријеке 

потребе те да се за своје потребе обрате на  бројеве телефона: 

- Општина Доњи Жабар, 054/875-122 

- Електреодистрибуција Пелагићево- кварови 054/810-134, Инфо центар 

054/810-362. 

- ЈУ Центар за социјални рад Доњи Жабар, број телефона 054/853-040, 

email: czsrdonjizabar@gmail.com 

- Полицијска станица Пелагићево: 054/810-362 

Како би заштитили себе и друге надлежно Министарство и ЈЗУ Институт за јавно 

здравство одређује следеће: 

- често перите руке сапуном и водом или их бришите марамицама/средствима 

на бази алкохола (ако нису видљиво прљаве) 

- избјегавајте да додирујете очи, нос и уста 

- кашљите и кишите у унутрашњу страну лакта или марамицу и одмах баците 

коришћену марамицу у затворену посуду за отпад; 

- одржавајте дистанцу (минимално један метар) од особе која кашље или кише; 

- често провјетравајте просторе у којим радите или боравите. 

Пратите обавјештења надлежних институција путем средстава јавног 

информисања. 

 

 

МОЛИМО ГРАЂАНЕ ДА НАСТАЛУ СИТУАЦИЈУ СХВАТЕ ОЗБИЉНО И 
ПОНАШАЈУ СЕ У СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКАМА И НАРЕДБАМА  

 

                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                  НИКОЛА ЂОКАНОВИЋ 


