Temeljem
• Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
(KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1) od 19. ožujka 2020. godine,
• Odluke Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije o provođenju mjera ograničavanja
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih
događanja (KLASA: 022-04/20-06/9, URBROJ: 2158/1-01-07-20-39) od 19. ožujka 2020.
godine;
načelnik Stožera civilne zaštite Općine Punitovci donosi slijedeću:

ODLUKU
o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,
uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
I.
S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike
Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog
distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
II.
Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u
razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom
prostoru.
III.
Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:
-

zabrana održavanja javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu

-

obustava rada u djelatnosti trgovine osim:
a) prodavaonica prehrambenih artikala
b) prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
c) tržnica i ribarnica
d) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
e) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih
proizvoda
f) poljoprivrednih ljekarni
g) benzinskih postaja
h) kioska
i) pekarnica
j) kemijskih praonica rublja
k) specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
l) specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
m) specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
n) izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
o) logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda
p) veledrogerija

-

obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice)
te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova

-

obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i
dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja

-

obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima
(npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)

-

obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana,
sportskih centara, fitnes i rekreacijskih centara

-

obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola

-

obustava rada autoškola i škola stranih jezika

-

obustava vjerskih okupljanja
IV.
Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

-

osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o
tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta

-

svu rasutu robu prodavati zapakirano

-

primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora

-

organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz
poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja

-

redovito provjetravati prostore

-

osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te
uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih
bolesti

-

na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o
higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

-

redovito provjetravati prostore
osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te
uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih
bolesti
na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o
higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

-

Plakati o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite dostupni su na sljedećim
poveznicama
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1COVID-19_HR-ENG.pdf

V.
Poslodavci su obvezni:
-

organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati
telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu

-

otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih

-

zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i
smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.
VI.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu I nadzor provođenja mjera iz ove
Odluke, a posebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti na mrežnoj stranici
Općine Punitovci (www.punitovci.hr).
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

KLASA: 810-01/20-01/07
URBROJ: 2121/05-02-20-1;
Punitovci, 19. ožujka 2020. godine

Temeljem
• Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja
na ulicama i drugim javnim mjestima (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-2010) od 21. ožujka 2020. godine,
• Odluke Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije o provođenju mjera strogog
ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima (KLASA: 022-04/20-06/9,
URBROJ: 2158/1-01-07-20-47) od 22. ožujka 2020. godine;
načelnik Stožera civilne zaštite Općine Punitovci donosi slijedeću:

ODLUKU
o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima
I.
S obzirom ubrzano širenje i pojačan rizik prijenosa bolesti COVID-19, uvodi se
protuepidemijska mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim
mjestima na kojima se može istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba, u trajanju od 30
dana od dana donošenja ove Odluke.
II.
Ova Odluka odnosi se na ulice, trgove, rive, parkove, lokalne objekte koje koriste
udruge (lovci, ribolovci i sl.) i sve ostale javne površine na kojima se može kretati i zadržavati
veći broj osoba.
III.
Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor
provođenja mjere iz ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici Općine
Punitovci (www.punitovci.hr).
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

KLASA: 810-01/20-01/08
URBROJ: 2121/05-02-20-1;
Punitovci, 22. ožujka 2020. godine

Temeljem
• Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o radnom vremenu trgovina (KLASA:
810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-11) od 21. ožujka 2020. godine,
načelnik Stožera civilne zaštite Općine Punitovci donosi slijedeću:

ODLUKU
o radnom vremenu trgovina na području Općine Punitovci
I.
Radi zaštite djelatnika u trgovinama kojima je, sukladno Odluci o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja
sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20), dopušten rad, kao i zbog
mogućnosti preraspodjele djelatnika i učinkovitog upravljanja ljudskim resursima, određuje se
radno vrijeme u tim trgovinama od 08:00 do 17:00 sati.
II.
Stožer civilne zaštite Općine Punitovci osigurava provedbu mjere iz ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici
Općine Punitovci (www.punitovci.hr).

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

KLASA: 810-01/20-01/09
URBROJ: 2121/05-02-20-1;
Punitovci, 22. ožujka 2020. godine

Temeljem
• Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i
otvorenih sportskih igrališta (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-5) od 20.
ožujka 2020. godine,
načelnik Stožera civilne zaštite Općine Punitovci donosi slijedeću:

ODLUKU
o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta na
području Općine Punitovci
I.
S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19, uvodi se protuepidemijska mjera
stavljanja izvan uporabe svih dječjih igrališta u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove
Odluke.
II.
Pravne osobe koje upravljaju dječjim igralištima i otvorenim sportskim igralištima
dužne su staviti igrališta izvan uporabe na način da sve sprave za igru ograde zaštitnim
trakama i na drugim primjeren način, kako bi se smanjila mogućnost bliskih kontakata i
prenošenje bolesti COVID-19.
III.
Stožer civilne zaštite Općine Punitovci osigurava provedbu mjere iz ove Odluke.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici Općine
Punitovci (www.punitovci.hr).
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

KLASA: 810-01/20-01/09
URBROJ: 2121/05-02-20-1;
Punitovci, 21. ožujka 2020. godine

Temeljem
• Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o privremenoj obustavi javnog prometa
(KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-8) od 21. ožujka 2020. godine,
načelnik Stožera civilne zaštite Općine Punitovci donosi slijedeću:

ODLUKU
o privremenoj obustavi javnog prometa na području Općine Punitovci
I.
S obzirom na znatno povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19, prilikom korištenja
javnog prijevoza, povremeno se obustavlja javni promet u trajanju od 30 dana od dana
donošenja ove Odluke.
II.
Privremena obustava iz točke I. odnosi se na:
-

Javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu u naseljima koja
su na području općine Punitovci, a to su slijedeća: Jurjevac Punitovački, Josipovac
Punitovački, Krndija i Punitovci, izuzev autotaksi prijevoza
III.

Stožer civilne zaštite Općine Punitovci osigurava provedbu mjere iz ove Odluke.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 23. ožujka 2020. i objavit
će se na službenoj web stranici Općine Punitovci (www.punitovci.hr).
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

KLASA: 810-01/20-01/11
URBROJ: 2121/05-02-20-1;
Punitovci, 22. ožujka 2020. godine

Temeljem
• Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o načinu održavanja pogreba i posljednjih
ispraćaja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-6) od 20. ožujka 2020. godine,
načelnik Stožera civilne zaštite Općine Punitovci donosi slijedeću:

ODLUKU
o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja na području Općine Punitovci
I.
S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19, prilikom okupljanja većeg broja
osoba na istom mjestu, uvodi se protuepidemijska mjera načina održavanja pogreba i
posljednjih ispraćaja koja se odnosi na sve osobe na području Republike Hrvatske te na
pravne i fizičke osobe koje se bave pogrebničkom djelatnošću, u trajanju od 30 dana od dana
donošenja ove Odluke.
II.
Za vrijeme trajanja mjere iz ove Odluke:
-

-

Pogreb, posljednji ispraćaj i polaganje urne održava se isključivo u krugu najuže
obitelji i predstavnika vjerske zajednice, poštujući upute i mjere koje donosi
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Obavijest o smrti (osmrtnica) ne smije sadržavati podatke o mjestu i vremenu
održavanja pogreba, posljednjeg ispraćaja i polaganja urne
Obustavlja se organiziranje glazbenih usluga i usluga dostave cvijeća i svijeća

Ni jedan sudionik ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome
akutne respiratorne infekcije.
III.
Stožer civilne zaštite Općine Punitovci osigurava provedbu i nadzor mjere iz ove Odluke.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici Općine
Punitovci (www.punitovci.hr).
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
KLASA: 810-01/20-01/12
URBROJ: 2121/05-02-20-1;
Punitovci, 21. ožujka 2020. godine

Temeljem
• Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama prilikom sklapanja braka i
životnog partnerstva (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-7) od 20. ožujka
2020. godine,
načelnik Stožera civilne zaštite Općine Punitovci donosi slijedeću:

ODLUKU
o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva na području Općine
Punitovci
I.
S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19, prilikom okupljanja većeg broja
osoba na istom mjestu, uvode se protuepidemijske mjere prilikom sklapanja braka i životnog
partnerstva te održavanja svadbenih svečanosti, u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove
Odluke.
II.
Sklapanje braka, u građanskom ili vjerskom obliku, te sklapanje životnog partnerstva
održava se isključivo u krugu najuže obitelji te službene osobe ili predstavnika vjerske
zajednice, poštujući mjere i upute koje donosi Hrvatski zavod za javno zdrvastvo. Ni jedan
sudionik ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome akutne respiratorne
infekcije.
III.
Obustavlja se održavanje svih oblika svadbene svečanosti.
IV.
Stožer civilne zaštite Općine Punitovci osigurava provedbu i nadzor mjere iz ove Odluke.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici Općine
Punitovci (www.punitovci.hr).
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
KLASA: 810-01/20-01/13
URBROJ: 2121/05-02-20-1;
Punitovci, 21. ožujka 2020. godine

Temeljem
• Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama prilikom sklapanja braka i
životnog partnerstva (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-7) od 20. ožujka
2020. godine,
načelnik Stožera civilne zaštite Općine Punitovci donosi slijedeću:

ODLUKU
o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva na području Općine
Punitovci
I.
S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19, prilikom okupljanja većeg broja
osoba na istom mjestu, uvode se protuepidemijske mjere prilikom sklapanja braka i životnog
partnerstva te održavanja svadbenih svečanosti, u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove
Odluke.
II.
Sklapanje braka, u građanskom ili vjerskom obliku, te sklapanje životnog partnerstva
održava se isključivo u krugu najuže obitelji te službene osobe ili predstavnika vjerske
zajednice, poštujući mjere i upute koje donosi Hrvatski zavod za javno zdrvastvo. Ni jedan
sudionik ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome akutne respiratorne
infekcije.
III.
Obustavlja se održavanje svih oblika svadbene svečanosti.
IV.
Stožer civilne zaštite Općine Punitovci osigurava provedbu i nadzor mjere iz ove Odluke.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici Općine
Punitovci (www.punitovci.hr).
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
KLASA: 810-01/20-01/13
URBROJ: 2121/05-02-20-1;
Punitovci, 21. ožujka 2020. godine

Temeljem
• Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i
stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-2014) od 23. ožujka 2020. godine,
načelnik Stožera civilne zaštite Općine Punitovci donosi slijedeću:

ODLUKU
o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
I.
S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti
COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta
prebivališta i stalnog boravka.
II.
Zabrana iz točke I. ove Odluke ne odnosi se na:
a) promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja;
b) dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i
veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne
djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe;
c) izvješćivanje javnosti;
d) stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb;
e) iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje
hrane i osnovnih potrepština;
f) putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti
od kuće;
g) žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19
III.
Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštovati slijedeće
mjere:
- socijalnog distanciranja;
- ne zadržavanje na javnim prostorima;
- posjedovati valjanu propusnicu.
Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i
potpisuju:
- za okolnosti iz točke II.a; II.b; II.c; II.f; II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi;
- za okolnosti iz točke II. d izdaje, izabrani liječnik obiteljske medicine i
- za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite.
IV.
Stožer civilne zaštite Općine Punitovci osigurava provedbu i nadzor mjere iz ove Odluke na
području Općine Punitovci.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici Općine
Punitovci (www.punitovci.hr).
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
KLASA: 810-01/20-01/15
URBROJ: 2121/05-02-20-1;
Punitovci, 23. ožujka 2020. godine

