ОБАВЕШТЕЊЕ КРИЗНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ
ЖАБАР
1. Обавјештавамо грађане да је Републички штаб за ванредне ситуације донио Закључак о
ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске:
- Наређује се забрана кретања лицима са навршених 65 и више година живота,
- Забрањује се свим лицима кретање на јавним површинама, у времену од 20:00 до 05:00
часова,
- Горе наведене забране кретања се не односе на:
а) здравствене раднике који су на задатку,
б) лица којима је неодложно потреба здравствена помоћ,
в) припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који су на задатку,
г) друге припаднике агенција за спровођење закона и организација која врше јавна
овлашћења, који су на задатку,
д) лица којима послодавац изда потврду о потреби кретања због несметаног обављања
процеса рада,
ђ) лица којима Министарство унутрашњих послова Републике Српске изда дозволу за
кретање.
2. По основу Јавног позива за ангажовање волонтера за доставу хране и лијекова посебно
апелујемо на све који су у могућности да се волонтерски ангажују око достављања
основних животних намирница и лијекова особама којима је то потребно да се јаве
Цивилној заштити општине Доњи Жабар ради регистрације на бројеве телефона
054 875 122 .
3. Позивамо грађане и представнике мјесних заједница да пријаве своје суграђане,
комшије, познанике који живе сами у домаћинству и нису у могућности да изврше
набавку основних средстава како би им се на организован начин омогућило набавка хране
и лијекова као и старија лица преко 65 година и лица која се налазе у стању ургентне
потребе за овом врстом услуге и лица која се налазе под надзором, уколико исти немају
чланове породице и комшије да им помогну, да се јаве сваки радни дан у периоду од 07
до 13 часова на број телефона Центра за социјални рад Општина Доњи Жабар број 054 853
040. Грађани који су у овом стању потребе за намирницама и лијековима морају
припремити списак намирница или лијекова који су им потребни као и потребан новац
за исто а волонтери ће им храну и лијекове достављати бесплатно.
4. У складу са новим наредбама Републичког штаба за ванредне ситуације мјере
стављања под здравствени надзор се пооштравају на строгу самоизолацију у трајању од 14
дана за особе које су дошле из иностранства. У циљу спречавања ширења заразе изазване
вирусом корона општина Доњи Жабар ангажовала је умјесто Комуналне полиције коју

нема лице из Сектор секјурити Брчко, да врши контролу поступања по Рјешењима о
стваљању под здравствени надзор лица, а издатих од стране здравствених инспектора. Сви
који поступе супротно издатим Рјешењима биће санкционисани новчаним казнама од
минимум 500,00 км и бит ће стављени у карантин и кривично ће одговарати .
5. Обавјештавају се грађани да ће дежурна апотека на подручју општине Доњи
Жабар бити Апотека у Лончарима „Bričić-pharm“ у саставу Доо Унион-Бричић, која
ће радити сваким радним даном од 08-18 и у дане викенда од 08-13 сати.
Још једном апелујемо на суграђане да буду дисциплиновани и да се придржавају
ограничења како би превентивним дјеловањем спријечили потенцијално ширење заразне
болести изазване вирусом корона (COVID 19).
Доњи Жабар,23.03.2020.године
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