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         На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама  („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/11) члана 43. Закона о заштити становништва од  
заразних болести („Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), Штаба за ванредне 
ситуације општине Козарска Дубица, на сједници одржаној дана 26.03.2020. године, везано за 
појаву Корона вируса ( COVID 19 ) ,  д о н о с и 
 

Закључак 
 
1.  Задужује се ЈЗУ Дом Здравља „Козма и Дамјан“ да формира  „КОРОНА-ИНФО-ПУЛТ“,  
на самом улазу у Дом здравља, који ће бити мјесто првог контакта лица која имају 
симптоме вируса Корона са здравственим радницима, како би се на тај начин спријечило 
могуће ширење заразе на здравствене раднике и пацијенте Дома здравља, а пулт ће служити 
и у сврхе преузимања Рјешења о изолацији, оних лица којима је такво Рјешење од стране 
здравственог инспектора издано. 
 
2. Задужује се хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља, да утврди секундарне и 
терцијарне контакте оних лица којима је потврђен вирус Корона, са циљем даљег 
спрјечавања ширења заразе. 
 
3. Задужује се хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља, да у сарадњи са ЈП 
„Водовод“ а.д., „Комуналац“а.д и Територијалном ватрогасном јединицом изврше 
дезинфекцију улаза у свим стамбеним зградама. 
 
4. Налаже се предузимање мјера, како би се у што краћем времнском периоду извршила 
достава издатих Рјешења о изолацији, на следећи начин:  
- Дом Здравља, након издавања приједлога о доношењу Рјешења  о изолацији надлежној 
Инспекцији, Инспекција ће донијети и доставити Рјешење Дому здравља, која ће особа 
одређена за доставу уручити  на наведену адресу. 
 
5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Козарска Дубица“ 
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