Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 03-87-20/2021
05. мај 2021. године
Кула
На основу члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87
87/2018), члана 17 став 4 тачка 5 Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), у циљу реализације
активности везано за актуелну епидемолошку ситуацију, командант Штаба за ванредне ситуације
си
општине Кула,
доноси
ЗАКЉУЧАК
У циљу задовољења потреба грађана општине Кула, на телефонскoj седници Штаба за
ванредне ситуације општине Кула одржанoj 05. маја 2021. године, комадант Штаб за ванредне
ситуације општине Кула донео је Закључак да организатори игара за децу на отвореном могу почети
са радом на територији општине Кула од 07.05.202
07.05.2021. године.
Садржај игара за децу може бити
бити:
-аутродром
-рингишпил (велики,мали)
-хенк
хенк (рингишпил са фигурицама)
-возић дечији
-тобоган
-трамболина
-дечији конвој
Уз обавезну
бавезну примене следећих мера превенције
превенције:
Опште мере:
1.Направити
Направити план рада у погледу организације игара у условима примене неопходних мера заштите.
2. Обезбедити потребну количину прописане личне заштитне опреме за запослене и
дезинфекционих средстава за запослене и кориснике.
3. Обезбедити ношење личне заштитне опреме свих запослен
запослених
их током радног процеса (маске и
рукавице). Запослени који директно комуницирају са корисницима пожељно је да користе и визир.
4. На видним местима мора се истаћи обавештења о неопходности коришћења заштитне опреме
као и неопходног одржавања растојања, дезинфекцију руку уз препоруку кратког задржавања.
задржавања

5. Пре отпочињања коришћење средстава за игру потребно је спровести прање,чишћење и
дезинфекцију простора и опреме која се користи у дефинисаним играма.
6. Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада. Отпад се сакупља у одговарајуће
кесе које се даље третирају у складу са процедуром за управљање уз прописане мере заштите.
Посебне мере:
•Аутодром
Организацију садржаја игре за децу аутодром реализовати уз примену следећих мера:
1.
2.
3.
4.

Обезбедити дезинфекциона средства распршивач за дезинфекцију руку за кориснике;
Пре уласка на простор аутодрома обезбедити дезобаријеру за дезинфекцију ногу корисника;
Максималан број лица које може да учествује у игри ( на 250 м2 писте) је 15 лица;
Обезбедити правце уласка на аутодром и правце изласка са аутодрома лица водећи рачуна
да се не укрштају;
5. После сваког коришћења извршити дезинфекцију коришћењних аута;
6. Обезбедити лице које ће да води рачуна о придржавању превентивних мера корисника.
•Рингишпил (велики,мали)
Организацију садржаја игре за децу рингишпил реализовати уз примену следећих мера:
1. Извршити дезинфекцију простора (локације рингишпила) и самих седишта;
2. Обезбедити рапршивач са дезинфикационим средством за дезинфекцију руку корисника;
3. Број лица који користе рингишпил у исто време јесте онај број који омогућава сваку другу
столицу празну;
4. После коришћења рингишпила извршити дезинфекцију столице;
5. Обезбедити лице које ће да води рачуна о придржавању превентивних мера корисника.
•Хенк (рингишпил са фигурицама)
Организацију садржаја игре за децу хенк реализовати уз примену следећих мера:
1. Извршити дезинфекцију простора (локације хенк) и самих седишта (фигурица);
2. Обезбедити рапршивач са дезинфикационим средством за дезинфекцију руку корисника;
3. Број лица који користе у исто време,јесте онај број лица који омогућава социјалну дистанцу
корисника;
4. После коришћења рингишпила извршити дезинфекцију фигурица;
5. Обезбедити лице које ће да води рачуна о придржавању превентивних мера корисника.

•Возић дечији
Организацију садржаја игре возић дечији реализовати уз примену следећих мера:
1. Извршити дезинфекцију простора (локације возића и самог возића) и седишта;
2. Обезбедити рапршивач са дезинфикационим средством за дезинфекцију руку корисника;
3. Број лица који користе у исто време дечији возић,је на 15 метера дужине возића 7 корисника
уз вођење рачуна о социјалној дистанци;
4. После коришћења дечијег возића извршити дезинфекцију возића;
5. Обезбедити лице које ће да води рачуна о придржавању превентивних мера корисника.
•Тобоган
Организацију садржаја игре тобоган реализовати уз примену следећих мера:
1.
2.
3.
4.
5.

Извршити дезинфекцију простора (локације тобогана) као и самог тобогана;
Обезбедити рапршивач са дезинфикационим средством за дезинфекцију руку корисника;
Број лица који користе у исто време тобоган је 5 лица;
После коришћења тобогана извршити дезинфекцију тобогана;
Обезбедити лице које ће да води рачуна о придржавању превентивних мера корисника.

•Трамболина
Организацију садржаја игре трамболина реализовати уз примену следећих мера:
1.
2.
3.
4.
5.

Извршити дезинфекцију простора (локације трамболине) као и саме трамболине;
Обезбедити рапршивач са дезинфикационим средством за дезинфекцију руку корисника;
Број лица који користе у исто време трамболину је 4 корисника (на 25 м2) трамболине;
После коришћења трамболине извршити дезинфекцију трамболине;
Обезбедити лице које ће да води рачуна о придржавању превентивних мера корисника.

•Дечији конвој
Организацију садржаја игре дечији конвој реализовати уз примену следећих мера:
1. Извршити дезинфекцију простора (локације дечијег конвоја) као и самог конвоја;
2. Обезбедити рапршивач са дезинфикационим средством за дезинфекцију руку корисника;
3. Број лица који користе у исто време може бити 4 лица уз вођење рачуна о растојању не
мања од 2 метра између лица;
4. После коришћења дечијег конвоја извршити дезинфекцију конвоја;
5. Обезбедити лице које ће да води рачуна о придржавању превентивних мера корисника.

Организатор игара за децу у обавези је да обавести запослене о потреби:
1. Праћења сопственог здравственог стања и у случају појаве симптома респираторне или цревне
болести и повишене телесне температуре, да поступи у скалду са званичним препорукама;
2. Коришћења личне заштитне опреме (маска, рукавице, а у случајевима у којима није могуће избећи
близак контакт, мање од 2 м и визир);
3. Поштовања социјалне дистанце –удаљеност од 2м у складу са могућностима током свих процеса
реализације садржаја игара;
4. Спровођења мера појачане личне хигијене, посебно чешћег прања и дезинфекције руку;
5. Спровођења мера појачане опште хигијене – чешће прање и дезинфекција простора, површина,
опреме која се користи у организацији садржаја игара.
Образложење
Комадант Штаба за ванредне ситуације општине Кула донео је Закључак да организатори
игара за децу на отвореном на територији општине Кула од 07. маја 2021. године могу почети са
радом како је то дато.
На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.
87/2018), члана 17 став 4 тачка 5 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
(„Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), донет је Закључак као у диспозитиву.

КОМАНДАНТ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Дамјан Миљанић

