РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Осечина
217-4/2020-20
16.04.2020. године
У складу са чланом 11. став 1. тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ број 87/2018) и Уредбе о саставу
и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник“ РС број 98/2010), Штаб за
ванредне ситуације општине Осечина, на телефонској седници одржаној дана
16.04.2020. године, усвојио је
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА ПЕРИОД ОД 16.03. ДО 16.04.2020. ГОДИНЕ, У ТОКУ
ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Осечина за период од 16.03. до
16.04.2020. године, у току ванредног стања, садржи:
1. Извештај о раду надлежних институција и јавних служби са подручја општине
Осечина у току ванредног стања, за период од 16.03. до 16.04.2020. године.
2. Извештај о поступању Штаба за ванредне ситуације општине Осечина за период
од 16.03. до 16.04.2020. године, у току ванредног стања
1. Извештај о раду надлежних институција и јавних служби са подручја општине
Осечина у току ванредног стања, за период од 16.03. до 16.04.2020. године.
1.1. Извештај о раду Општинске управе Осечина
Општинска управа Осечина је на основу наредбе о активирању Плана одбране, као и
сопственог Плана одбране, прешла на рад у условима ратног и ванредног стања.
Предузете су мере приправности из Плана мера приправности, које су одобрене од
стране Министарства одбране.
Успостављено је дежурство запослених у Општинској управи Осечина, које је спојено
са дежурством у Кол центру. Запослени, сходно листи дежурства, дежурају 24 часа, уз
обавезу јављања на посебан број телефона општинског Кол центра, са задатком
пружања свих неопходних информација грађанима, и прослеђивања захтева Штабу за
ванредне ситуације општине Осечина.
Општинска управа Осечина је за претходних 30 дана ванредног стања, више пута из
сопствених средстава набављала заштитну опрему (маске, рукавице) и средства за

дезинфекцију. Све наведено Општинска управа Осечина је уступала и Дому здравља,
Полицијској станици Осечина и Штабу за ванредне ситуације општине Осечина.
Вршено је исказивање потреба и требовање заштитних маски рукавица и средстава за
дезинфекцију преко надлежних државних органа и министарстава, а додељено је од
Министартсва државне управе и локалне самоуправе укупно 400 заштитних маски и
800 заштитних рукавица (величине XS, што их чини готово неупотребљивим). Од те
количине, половина је уступљена Дому здравља Осечина.
Општинска управа Осечина је испоштовала препоруку Штаба и запослене старије од 60
година и хроничне болеснике међу запосленим послала да раде од куће.
У периоду од 15.03.2020.године када је проглашено ванредно стање у РС па до
15.04.2020.године Одељење за инспекцијске послове преко надлежних инспектора
обављало је следеће послове:
- Све Наредбе општинског Штаба за ванредне ситуације као и Препоруке
министарстава и Привредне коморе Србије дељене су угоститељским, трговинским и
другим малопродајним објектима на територији општине Осечина;
- Инспекција је са Полицијском станицом у Осечини и Пецкој вршила контролу
поштовања мера забране рада угоститељских објеката.
Ове заједничке контроле су вршене само првих дана након доношења ових мера.
Пошто сви угоститељски објекти поштују наведене мере није било потребе за
ангажовањем инспекције, тако да је наведене контроле наставила да контролише само
полиција.
- Са ЈКП Осечина организовала и делила обавештења о терминима дезинфекције
раствором хлора улаза, степеништа и других заједничких просторија у стамбеним
зградама у Осечини и Пецкој.
1.2. Извештај о раду Дома здравља Осечина
Од почетка пандемије Цовид-19, Дом здравља Осечина је предузео следеће мере:
16.марта 2020. формирана је Covid амбуланта у којој се прегледају болесници са
респираторним инфекцијама и тај део објекта је одвојен од осталих просторија и не
постоји могућност мешања осталих болесника са напред поменутим. У међувремену
смо одвезли 9 болесника сумњивих на корона инфекцију на Инфективну клинику
Београд и једног у Општу болницу Ваљево. Од укупно превезених болесника
потврђено је 7 случајева. Такође имамо 2 запослена здравствена радника који су
позитивни на Корона вирус. Дом здравља Осечина предузима све неопходне
епидемиолошке мере ради заштите запослених и становништва од ширења епидемије.
Такође имамо четворо запослених у изолацији пошто су били у контакту са једним
зараженим радником. Радно време установе у општој медицини је од 7 до 18 часова, а
Covid амбуланта ради од 7 до 22 часа сваким даном укључујући и недеље и празнике.
Ноћни рад је искључен услед недостатка кадрова.
1.3. Извештај о раду Полицијске станице Осечина
Припадници Полицијске станице Осечина од момента проглашења ванредног
стања на територији Републике Србије, предузели су све неопходне мере прописане
Уредбом о мерама за време ванредног стања и другим одлукама Владе Републике
Србије.

У надлежности припадника ПС Осечина између осталог је надзор над
поштовањем мера које имају за циљ сузбијање и спречавање ширења заразне болести
Covid-19, а пре свега поштовање мере ограничења и забране кретања лица на јавним
местима, забране окупљања на отвореном и у затвореном простору као и мере
изолације у кућним условима.
С тим у вези, може се оценити да је становништво на територији Општине
Осечина углавном поштовало мере наложене одлукама Владе, док је за период од
15.03.2020.године до 15.04.2020.године евидентирано:
- два случаја кршења мере забране кретања лица старији од 70 година старости;
- један случај кршења мере забране кретања за време ''полицијског часа'';
- два случаја кршења мере изолације у кућним условима.
Лица која су кршила забрану кретања су процесуирана у хитним прекршајним
поступцима пред Прекршајним судом у Ваљеву и кажњени су новчаним казнама, док
су лица која су кршила меру изолације у кућним условима процесуирана пред ОЈТ
Ваљево односно пред Основним судом у Ваљеву те им је у покренутим кривичним
поступцима одређена мера кућног притвора.
Припадници ПС Осечина свакодневно проверавају поштовање мере изолације у
кућним условима, како позивањем лица путем телефона тако и непосредним увидом на
адреси, тако да свакога дана изврше проверу и до 90 лица.
О сваком сазнању у вези потенцијално заражених лица односно о контактима
лица са зараженим особама, без одлагања се обавештава Завод за јавно здравље у
Ваљеву ради предузимања мера из њихове надлежности.
Сарадња и комуникација са осталим члановима Штаба и другим субјектима који
учествују у сузбијању и спречавању ове заразе, може се оценити као јако добра,
благовремена и конкретна.
Проблем који се може истаћи као изузетно важан је предуг временски период од
момента тестирања лица до момента саопштавања резултата, те предлажемо да се
обавесте надлежни органи у циљу скраћивања овог периода на минимум, како би се
потенцијални заражени што пре ставили у изолацију у кућним условима.
1.4. Извештај о раду ЈКП Осечина
АКТИВНОСТИ ЈКП „Осечина“ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА НА
ПОСЛОВИМА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
1.4.1. Дезинфекција јавних површина прскалицом, по данима:
21.03.2020. год. Прскање Осечине (Дом Здравља, испред апотека, испред котларнице, 5
прскалица, 1 извршилац)
22.03.2020. год. Прскање тротоара, Дом Здравља и др. (16 прскалица, 4 извршиоца)
23.03.2020. год. Прскање Осечине прскалицама (16 прскалица, 4 извршиоца)
26.03.2020. год. Прскање поред Дома Здравља , Крушик Пластика, Јаловик (10
прскалица, 2 извршиоца)
27.03.2020. год. Прскање Бела Врба (14 прскалица, 3 извршиоца)
30.03.2020. год. Прскање Осечине (Дом Здравља па надаље, 14 прскалица , 2
извршиоца)

31.03.2020. год. Прскање Осечине (14 прскалица, 2 извршиоца)
01.04.2020. год. Прскање Драгијевице и Лопатња (14 прскалица, 3 извршиоца)
02.04.2020. год. Није било дезинфекције
03.04.2020. год. Прскање Осечине (Крушик Пластика, 12 прскалица, 3 извршиоца)
06.04.2020. год. Прскање Осечине( жУлица Цара Лазара, простора испред апотека,
двориште Љубе Стевановића, 18 прскалица, 3 извршиоца)
07.04.2020 год. Прскање Осечине и Пецке (Дом Здравља, Пецка, хладњача у Пецкој,
Јаловик, 20 прскалица , 4 извршиоца)
11.04.2020. год. Прскање Осечине ( Дом Здравља, СУП, Апотеке, 16 прскалица, 2
извршиоца)
13.04.2020 год. Прскање Осечине (Дом Здравља, Апотеке, Еуропром, 18 прскалица, 3
извршиоца.)
14.04.2020 год. Прскање градског гробља у Осечини ( 2 прскалице, 2 извршиоца)
15.04.2020 год. Прскање Пецке, гробља Пецке и Осечине, Дом Здравља, Полиција,
Апотеке (14 прскалица, 2 извршиоца)

1.4.2. ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЦИСТЕРНОМ
ДАТУМ
19.03.2020.

РАДНИК
СРЕДСТВА
Душан Радивојевић ПАН-ДЕЗ грануле , 1,5 кг
Камион-цистерна
Осечина -5 тура

ПОВРШИНЕ
Шира и ужа зона
Заобилазницом
Р = 58.212 м2- Осечина

20.03.2020.

Славиша Гајић

Шира и ужа зона
Р= 53.665м2-Осечина

21.03.2020.

30.03.2020.

31.03.2020.

Натријум-хипо-хлорит, 8
л
Камион-цистернаОсечина-3 туре
Пецка - 1 тура
Душан Радивојевић Натријум-хипо-хлорит,8
л
Камион-цистернаОсечина-3 туре
Пецка - 1 тура
Милош
Натријум-хипо-хлорит, 3
Бурмазовић
л
Камион-цистернаОсечина-1 туре

са

Шира и ужа зона
Р= 53.665м2-Осечина

Релација Јовићи (кућа становања
оболелог ) до варошице

Душан Радивојевић Натријум-хипо-хлорит, 8 Шира и ужа зона
л
Камион-цистернаОсечина-4 туре

01.04.2020.

Милан
Младеновић

МЗ Комирић,зона школе, поште,
Натријум-хипо-хлорит, 4 хладњаче , улица до моста на Јадру
л
МЗ Драгијевица од каменолома до
Камион-цистернаизлаза према Осечини, коловоз,
Осечина-2 туре
тротоари, зона продавница, сушаре

06.04.2020.

Милош
Бурмазовић

07.04.2020.

Иван Брадоњић

Натријум-хипо-хлорит, 3 Пут-Јанчићи-Живановићи-Криво
л
Брдо
Камион-цистернаОсечина-1 туре
Натријум-хипо-хлорит, 3 Поливање улица у ромском насељу
л
Јаловик
Камион-цистернаОсечина-1 туре

08.04.2020.

Горан Гавриловић

Натријум-хипо-хлорит, 9 Шира и ужа зона
л
Р= 58.212 м2
Камион-цистернаОсечина-4 туре

09.04.2020.

Милош
Бурмазовић

Натријум-хипо-хлорит,
12 л
Камион-цистернаОсечина-6 туре

Шира и ужа зона са споредним
улицама у Белој Врби и у насељу
код Крушика, Кик

13.04.2020.

Горан Гавриловић

Натријум-хипо-хлорит,
8л
Камион-цистернаОсечина-4 туре

Шира и ужа зона вар.Осечина
Р=58.212 м2

ЈКП „Осечина“ је у договору са Штабом за ванредне ситуације општине
Осечина у кругу предузећа поставило цистерну са натријум хипохлоритом из које
грађани могу наточити ово дезинфекционо средство.
Савет грађанима је да точе по пет литара како би што више људи имало
могућност да наточи. Уз свако точење добија се прецизно упозорење на шта треба
обратити пажњу приликом коришћења овог средства.
У варошици Пецка цистерна је била постављена 28., 29. и 30.03.2020. године и
том приликом бесплатно је подељено преко 1000 литара, док је у кругу предузећа у
Осечини цистерна за точење доступна сваки дан у радно време предузећа (од 07,00 до
15,00 часова) и до сада је подељено преко 2000 литара, а у ромском насељу Јаловик
подељено је близу 2000 литара натријум хипохлорита.
ЈКП Осечина, по наредби Штаба, врши редовну дезинфекцију стамбених зграда у
варошицама Осечина и Пецка.

1.4. Извештај о раду ЦСР „Напредак“, Осечина
Ванредно стање због пандемије болести COVID-19 у Републици Србије је уведено
15.03.2020. године. Након проглашења ванредног стања, у складу са одлукама Владе
Републике Србије и у складу са инструкцијама надлежних министарстава, Центар за
социјални рад „Напредак“ (у даљем тексту Центар) је предузео препоручене мере које
за циљ имају смањење ризика од заразе за кориснике услуга социјалне заштите које се
реализују преко Центра, као и за запослене у Центру.
Почев од 16.03.2020. године Центар обезбеђује минимум процеса рада, односно обавља
само хитне и неодложне послове који су неопходни за остваривање права корисника
социјалне заштите. Такође, Центар је од истог дана прекинуо непосредни рад са
странкама, док је корисницима омогућено да своја права остваре електронским путем
или телефоном.
Од шест радника који су стално запослени у Центру двоје је, због година живота,
општег здравственог стања и породичне ситуације, у складу са препорукама,
распоређено на рад од куће, и они свој посао обављају електронски, односно
телефоном, док се један радник Центра од раније налази на породиљском одсуству.
Центар је за своје запослене обезбедио ограничену количину минималне заштитне
опреме, рукавице и маске, као и средства за дезинфенцију просторија Центра.
И поред смањења броја расположивих радника, Центар је доступан свим својим
корисницима, а права и услуге социјалне заштите се обезбеђују у пуном обиму.
Проблем са којим се суочавају запослени у Центру су недовољне количине заштитне
опреме, нарочито рукавица које су неопходне за заштиту запослених и корисника.
1.4. Извештај о раду Црвеног крста Осечина
Тим волонтера, чини 15 активних - доставља поручену храну и лекове и још 25
волонтера, који делују, по потреби, у својој месној заједници
До сада је било 86 изласка на терен, а највећи број позива се односи на добијање
података у вези дозвољеног кретања, рада Дома Здравља, правила самоизолације као и
питања о пакетима за које су чули путем телевизије и сл.
Општина Осечина нам је омогућила коришћење возила, као и гориво за одласке
на терен.
3 млада волонтера помажу телефонски, пољопривредницима при попуњавању
захтева на сајту Министарства пољопривреде.
Пружамо психосоцијалну подршку, тј. психолошку прву помоћ путем телефона.
Најчшће се јављају особе у изолацији (обављено 42 разговора)
У сарадњи са др. Николом Милосављевић и ИДЈ пхото студиом, урађен је спот
са корисним информацијама о корона вирусу
Са Народном библиотеком Осечина је склопљен договор о достављању књига
најстаријим становницима, као и особама у изолацији.
ЈКП Осечина је као и много пута до сад било спремно на сарадњу, као и одласку
на терен са нашим волонтерима.
Донацијом локалних привредника обезбеђено је 17 пакета за социјално
најугрозеније становнике, као и свакодневни ланч оброци здравственим радницима.
Пчелари из Пецке и Осечине су донирали мед, који ћемо делити вишечланим
породицама са децом, хроничним болесницима и деци са инвалидитетом.

Акција прикупљања хране и хигијенских средстава се наставља испред
продавница Осака и Еуропром, тако што грађани могу да намирнице остављају у
обележена колица.
Припремамо се за нову акцију давања крви, крајем априла, а радимо и онлине
презентације – мере превенције трговине људима.
Велики број људи се јавио да волонтира. Напомињем да смо у овој ситуацији
„поштедели“ младе волонтере изласком на терен, што због врло деликатног стања, што
због управљања аутом сеоско-брдским путевима.
2. Извештај о поступању Штаба за ванредне ситуације општине Осечина за период
од 16.03. до 16.04.2020. године, у току ванредног стања
Одлуку о проглашењу ванредног стања донели су председник Републике, председник
Народне скупштине и председник Владе доносе, а иста је одјављена у "Службеном
гласнику РС", број 29 од 15. марта 2020.
Овом одлуком проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије због
епидемије болести Covid -19, изазване вирусом SARS- Cov - 2.
На основу ове Одлуке, као и законских овлашћења, Штаб за ванредне ситуације
општине Осечина састао се 16.03.2020. године и као иницијални одговор на насталу
кризу, предузео следеће мере: на смањењу ризика од ширења епидемије Корона вируса
на територији општине:
1. Донета је одлука о формирању СОТ за епидемије са задацима за рад.
2. Донета је наредба о скраћењу рада угоститељских објеката од 8 до 20х за време
трајања ванредног стања.
3. Донета је наредба о забрани рада спортских објеката (СЦ Осечина) и Дома културе
Осечина за време трајања ванредног стања.
3. Донета је наредба о појачаном, свакодневном инспекцијском надзору угоститељских
и других објеката за време трајања ванредног стања.
4. Успостављен је број за информације о Корона вирусу и процедура позивања за
становништво.
5. Наређено је појачано примењивање хигијенских мера.
6. Израђена и на јавна места постављена упутства "Како се заштитити од Корона
вируса".
7. Дата препорука свим послодавцима на територији општине да омогуће рад од куће
својих запослених који имају хроничне болести или су старији од 60 година.
8. Сва донета акта операционализована су кроз рад на терену чланова штаба и дела
запослених у општини.
9. Процедура набавке средстава за дезинфекцију и маски је покренута.
10. Набављене су заштитне рукавице за запослене у органима локалне самоуправе.
11. Активиран је део субјеката система заштите и спасавања општине.
12. ЈКП Осечина спроводи мере хигијенске заштите и контроле водоизворишта.
13. Прекинут је рад школа и предшколске установе.
У наредном периоду , па све до датума подношења овог извештаја, Штаб за ванредне
ситуације општине Осечина одржао је 12 седница (седам електронских), а оперативни
део Штаба (Командант, начелник, начелник општинске управе, директор Дома здравља,

командир ПС Осечина, саветник на пословима ванредних ситуација, начелник
општинске инспекције) остварују међусобну комуникацију 24 часа, анализирајући
стање и предлажући мере које треба предузети. С тим у вези, Штаб је одмах на почетку
ванредног стања предузео следеће мере:
•
Седнице се одржавају свакодневно, активиран штаб за ванредне ситуације ради
координације употребе субјеката снага у насталој ситуацији
•
Израђено обавештење о забрани кретања за време ванредног стања и наређених
мера, објављено у средствима јавног информисања и путем друштвених мрежа
•
Ангажован стручно оперативни тим за епидемије и друге мере цивилне заштите
у припреми доношења наредби, закључака и препорука.
•
Од центра за социјални рад затражени подаци о угроженим категоријама
становништва (лица преко 70 година која немају помоћ породице) са њиховим адресама
и бројевима телефона, како би се исти преко волонтера и редовних служби
организовано снадбевали са намирницама и лековима.
•
Формиран позивни КОЛ центар на за пријем позива грађана којима је потребна
помоћ или достава намирница или лекова од 08,00 до 17,00 часова.(064/8139612)
•
Извршена мобилизација цивилне заштите опште намене, повереника и заменика
повереника ЦЗ и других добровољаца и волонтера у циљу организовања помоћи
најстаријим суграђанима,
•
Ангажовани повереници за цивилну заштиту у циљу добијања података о
лицима којима је потребна помоћ, као и упућивање помоћи и координације и
комуникације са грађанима и старим лицима.
•
Донета Наредба о активирању свих субјеката од посебног значаја за заштиту и
спасавање које сопственим капацитетима могу да учествују у задацима које ће им
давати надлежни штаб за ванредне ситуације,
•
Укључена организација Црвеног крста Осечина у организовању и планирање
активности дистрибуције топлих облока у складу са планом својих активности, (као и
лекова) на кућну адресу старијих изнемоглих и болесних корисника, у координацији са
надлежним штабом за ванредене ситуације и примена искуства Црвеног крста у
организавоњу и обучавању добровољаца и волонтера који се пријављују за помоћ у
куповини намерница и лекова старим људима.
•
Пренета обавеза локалној радио станици да емитује актуелна упуства о
понашању и мерама за спречавање ширења вируса Корона која су доступна емитерима
са националном фреквенцијом и
•
Одштампани леци са препоруком за понашање у условима пандемије
•
Наложено општинским инспекцијским органима, вршење контроле поштовања
наредби, забране окупљања више од 50 лица, и рада спортских и објеката културе и
јавних манифестација.
•
Омогућен неометан рад свих хитних служби на територији надлежности.
На седниицама Штаба у извештајном периоду денео је следеће закључке, наредбе и
препоруке, са циљем да се смањи ризик од ширења епидемије Корона вируса:
 Наредбу о престанку свих спортских објеката на територији општине Осечина
(Спортски центар Осечина), као и Велике сале Дома културе Осечина.
 Наредбу о мобилизацији цивилне заштите општине Осечина
 Закључке и наредбе којим је прво ограничено време рада, а касније и наложен
прекид радаугоститељских објеката, фризерских и козметичких салона.

 Закључак којим је наложен прекид рада кладионица и објеката за приређивање
игара на срећу.
 Закључке којима је од Окружног штаба захтевано да се достави заштитна опрема
за све јавне службе у општини, према раније исказаним потребама,
 Закључке који се односе на функционисање малопродајних и занатских објеката
у условима пооштрених мера забране кретања.
 Наредбе којима је наложена чешћа дезинфекција стамбених зграда, најмање
једном у три дана, Штаб је донео на седници 06. априла.
 Закључке којима је Штаб још једном позвао грађане да поштују прописане мере,
али и послодавце - да строго примењују опште, посебне и ванредне мере које се
односе на хигијенску сигурност објеката и лица у циљу осигурања заштите и
здравља запослених и корисника услуга. Штаб је код послодаваца посебно
инсистирао на обавези послодаваца да својим запосленима обезбеде довољне
количине заштитних маски и рукавица.
 Наредбу Одељењу за инспекцијске послове да у координацији са Републичком
санитарном инспекцијом, свакодневно врши појачан надзор над спровођењем
наређених мера у свим објектима и на отвореном простору,
 Препоруку свим послодавцима на територији општине Осечина, да омогуће рад
од куће свим запосленим лицима који болују од хроничних болести и лицима
старијим од 60 година.
 Наредбу којом се обавезују се сви власници објеката трговинске и услужне
делатности на територији општине Осечина да прилагоде свој радно време, како
њихови запослени и корисници њихових услуга не би дошли у ситуацију да
крше одредбе Одлуке о ограничавању кретања.
 Препоруку Општинском већу општине Осечина да донесе одлуку којом се, за
време трајања ванредног стања, почевши од 16.03.2020. године, па до завршетка
ванредног стања, односно укидања Одлуке о прекиду рада предшколских
установа, обуставља наплата накнаде родитељима за боравак деце у
Предшколској установи „Лане“ у Осечини.
Све ове мере донете су уз поштовање препорука Стручно оперативног тима за
епидемије, да су мере социјалног дистанцирања најефикасније средство за сузбијање
ширења сваке епидемије, па тако и ове актуелне.
Штаб је све време трајања ванредног стања издавао саопштења на званичном сајту
општине Осечина о епидемиолошкој ситуацији, одмах по добијању података од
надлежних здравствених установа са територије општине, управног округа и
републике.
Штаб је у координацији са општинском организацијом Црвеног крста и Општинском
управом Осечина координирао рад волонтера, који су, предвођени секретаром Црвеног
крста вршили доставу основних животних намирница и лекова најстаријим
суграђанима.

Сарадња Штаба са свим осталим јавним службама и надлежним институцијама на
територији општине је веома добра, и спроводе се све наређене мере и активности у
циљу смањивања ризика од ширења епидемије болести Covid-19.
2.1. Извештај о поступању начелника Штаба за ванредне ситуације општине
Осечина
Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву је Штабу за ванредне ситуације општине
Осечина пружило сву неопходнну стручну помоћ. Начелник Штаба за ванредне
ситуације општине Осечина је присуствовао свим редовним и ванредним седницама
штаба које су реализоване у циљу предузимања мера заштите од епидемије Корона
вируса.
На основу препоруке ОВС у Ваљеву ШВС општине Осечина формирао је стручнооперативни тим за епидемија.
На основу препоруке ОВС у Ваљеву Штаб за ванредне ситуације у Осечини активирао
је потребне снаге система смањења ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама.
Редовно су достављане инструкције Министарства унутрашњих послова, Сектора за
ванредне ситуације о поступању и раду штабова за ванредне ситуације. Штаб за
ванредне ситуације општине Осечина поступао је по наведени м инструкцијама и
редовно достављао извештаје Одељењу за ванредне ситуације у Ваљеву.
На препоруку ОВС у Ваљеву активиран је ситуациони центар општине Осечина и
успостављено непрекидно 24-часовно дежурство.
У циљу спречавања ширења епидемије предузете су све неопходне против-епидемијске
мере. Препоруком штаба, служба информисања општине Осечина вршила је редовно
информисање грађана о актуелној ситуацији.
Остварена је одлична сарадња и комуникација са ОкШВС КУО.
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