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NASTANI

   18 po red "Za tebe qubov moja"

           Домот на културата „Македонија“- Гевгелија, по усвоената 
Програма за работата на Јавната општинска установа за 2021 
година, започнува со своите активности. По повод 8 Март- Денот 
на жената, на 10 март, 2021 година, со почеток во 20 часот, Домот 
на културата ќе го одбележи празникот со традиционалната 18 по 
ред музичко-поетска манифестација „За тебе љубов моја“. 
Љубовни стихови ќе читаат професори по македонски јазик и 
литература и влубеници во поезијата, додека ансамблот за 
чалгиска музика „Чалгија“ при Домот на културата ќе го збогати 
настанот со својот музички репертоар.

Поради влошената епидемиолошка слика во општина 
Гевгелија, настанот ќе биде прикажан онлајн, на официјалниот 
YouTube-канал и официјалната Facebook-страница на Домот на 
културата.

 Минатата година, појавата на Корона вирусот во земјата, ја 
одложи оваа традиционална манифестација на Домот на 
културата, со затворањето на културните институции, која беше 
една од мерките на Владата на РСМ за заштита од Корона 
вирусот и спречување на неговото ширење.
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INFORMACII

Epidemiolo{kata sostojba vo op{tina Gevgelija alarmantna, 
pobarano voveduvawe policiski ~as

            Општинскиот штаб за заштита и спасување на последната 
седница констатираше дека епидемиолошката состојба во 
Општина Гевгелија е алармантна, бидејќи  во последните два 
дена од минатата недела, во општина Гевгелија, се регистрирани 
77 новозаразените од КOВИД-19. Притоа, од Центарот за јавно 
здравје- ПЕ Гевгелија беше информирано дека во текот на 
петокот биле евидентирани 49 новозаразени во регионот, што е 
досега највисока дневна бројка, бидејќи досега највисоката 
евидентирана бројка изнесуваше 38. Што е уште полошо, цели 
фамилии се новозаразени, и тоа, се почесто со сериозни 
симптоми. По појавата на мутациите од Корона вирусот 
загрижувачки е што старосната граница на новозаразените со 
тешка клиничка слика е поместена на 20 до 30 години.
            На Општинскиот штаб за заштита и спасување, исто така, 
беше констатирано дека состојбата во Општата болница во 
Гевгелија станува критична поради напливот од огромниот број на 
новозаразени пациенти од КОВИД-19, поради што се чека на ред 
за болничко легло. Во новоотворениот модуларен КОВИД-центар 
во Гевгелија сите болнички легла се зафатени, како и во 
тријажниот центар. Од друга страна, можноста за ротирање на 
здравствените работници е ограничена бидејќи бројот на 
здравствените работници е преполовен. Имено, дел од лекарите, 
медицинските сестри, лаборантите и болничарите се заразени од 
Ковид 19, а, за жал, е забележан и првиот смртен случај на една 
лаборантка во оваа болница.
            Затоа, од денеска се затвора Одделението за физикална 
терапија кај Негорци, а дел од вработените ќе бидат ротирани на 
другите одделенија каде што има потреба. На Одделението за 
хирургија ќе се вршат само итни операции и хируршки 
интервенции, а поради редуцираниот број на здравствени 
работници и на другите одделенија приоритет ќе имаат итните 
случаеви, соопштија од Општата болница во Гевгелија.
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           Едногласна беше оценката на Општинскиот штаб за 
потребата од враќање на рестриктивните мерки во сила во 
Општина Гевгелија.
            Затоа, и Општинскиот штаб ги донесе следните мерки и 
заклучоци:

1. Се бара од граѓаните доследно да ги почитуваат и 
применуваат заштитните мерки од КОВИД-19 (носење 
заштитна маска, редовна дезинфекција на раце и 
површини, како и одржување на соодветно растојание на 
затворено или отворено);

         Надлежните општински и државни органи да ја засилат 
контролата на примената на мерките и протоколите за заштита од 
Корона вирусот.

2. Да се реактивираат патролните екипи составени од 
Општинска инспекција, ОВР- Гевгелија, Државен пазарен 
инспекторат, Трудова инспекција и членови на Советот на 
Општина Гевгелија, пред се, на угостителските објекти, 
обложувалниците и клубовите со автомати за игри на 
среќа.

3. Сите економски оператори, јавни и други установи кои 
вршат продажба и други услуги на граѓаните (продавници, 
супермаркети, банки) да ја засилат и доследно да ги 
применуваат заштитните мерки.

4. Се задолжуват одговорните лица на сите производствени 
капацитети доследно да ги применуваат заштитните мерки 
и протоколите за работа.

5. Се забрануваат групирања на јавни површини (паркови, 
Вардарски Рид, Динќут, Негорски бањи), како и во 
туристичката населба Смрдлива Вода, Хума, Конско, 
Серменин.

            Надлежните органи да ја засилат контролата, особено, во 
поголемите населени места и доколку не се почитуваат мерките 
да преземат соодветни санкции.
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6. Привремено се забранува користењето и престојот на деца 
и возрасни во детските игралишта поради што истите ќе 
бидат оградени соодветно со ленти и непочитувањето на 
забраната ќе се санкционира.

7. Градскиот пазар ќе продолжи со продажбата на 
земјоделски и текстилни производи, но само за продавачи 
од општините: Гевгелија, Богданци, Валандово и Дојран. 
Движењето да се одвива само на еден влез, а продавачите 
и купувачите доследно да ги применуваат заштитните 
мерки.

8. ЈПКД „Комуналец“ да продолжи со редовната дезинфекција 
на улиците и јавните површини во градот и во сите 
населени места.

9. Превозниците и учесниците во јавниот автобуски сообраќај 
и такси-превозот доследно да го применуваат протоколот 
за превоз на патници, како и примената на редовна 
дезинфекција.

            Општинскиот штаб за заштита и спасување- Гевгелија 
поднесе до Главниот кризен штаб Барање за преиспитување на 
зголемениот процент на пополнетост на автобусите од 75% на 
50%, барем, за Општина Гевгелија, поради влошената 
епидемиолошка состојба.
            Покрај ова барање, Општинскиот штаб за заштита и 
спасување заклучи, исто така, поднесе барање до Главниот 
кризен штаб за ограничување на движењето во Општина 
Гевгелија, во периодот од 21:30 до 5:00 часот, до повторно 
стабилизирање на епидемиолошката состојба.
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Zasilena kontrola za za{tita od Korona virusot

            Веднаш по седницата на Општинскиот штаб за заштита и 
спасување - Гевгелија, градоначалникот на oпштина Гевгелија, 
Сашо Поцков, изјави:
            - Општинскиот штаб констатира дека состојбата е повеќе 
од алармантна, како поради досега незабележаниот пораст на 
бројот на заразените од КОВИД-19, така и поради целосно 
пополнетите болнички капацитети на пациенти со сериозни 
симптоми. Уште позагрижувачки е што се зголемува и бројот на 
здравствените работници, па, го имаме и првиот смртен случај на 
лаборантка во Општата болница, за што жалам и изразувам 
најдлабоко сочувство. Затоа и едногласна беше оценката на 
Општинскиот штаб за целосно враќање на рестриктивните мерки, 
поради што ќе побараме од Главниот кризен штаб на Република 
Северна Македонија да воведе ограничување на движењето во 
Општина Гевгелија, од 21.30 часот до 5 часот наутро, барем, 
додека не се стабилизира состојбата. Покрај ова барање, 
Општинскиот штаб заклучи да побараме од Главниот кризен штаб 
да ја преиспита мерката за ограничена пополнетост на автобусите 
во јавниот превоз, поради непочитување на мерките, и повторно 
враќање на процентот на 50%.
            Поради влошената епидемиолошка состојба, Општинскиот 
штаб побара засилена инспекциска контрола, но и заострени 
санкции кон прекршителите на заштитните мерки. Патролните 
екипи започнаа со работа на терен, минатиот петок и во текот на  
следнави две недели редовно ќе ја спроведуваат инспекциската 
контрола за почитувањето на заштитните мерки од страна на 
угостителските објекти и сузбивање на групирањата на отворено.
            - Повторно ги враќаме патролните екипи за контрола на 
почитувањето на заштитните мерки во угостителските објекти, 
пред се, во кафичите, кои се најголеми жаришта на зголемениот 
број на заразени. Затоа што овде се собираат голем број млади 
луѓе кои не се придржуваат на мерките за носење маска и 
одржување на дистанца.
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            Покрај ова, ќе одржам повторно состанок со угостителите 
кои стопанисуваат со кафичите, во обид уште еднаш да ја сфатат 
сериозноста на состојбата и веќе евидентните последици по 
здравјето на граѓаните, изјави градоначалникот Поцков.
             Според раководителот на Центарот за јавно здравје- ПЕ 
Гевгелија, д-р Сашо Олумчев, британскиот сој на Корона вирусот, 
по се изгледа, е присутен и на овие простори, бидејќи 
инфективноста е значително зголемена. Бројките енормно растат, 
а што е уште покарактеристично се почести се пациентите со 
сериозни симптоми.
            - Се поголем број на млади луѓе се новозаразени и ако до 
неодамна младите луѓе беа, главно, преносители на вирусот, сега 
страдаат, односно се заразуваат. Како резултат на 
недисциплината и непочитување на мерките, присутен е наплив 
на голем број пациенти во регионот, цели фамилии се заразуваат, 
почнувајќи од младите, па се до возразните. Доколку ваквиот 
тренд продолжи, состојбата ќе биде критична, бидејќи 
модуларниот КОВИД-19 центарот е преполн, а бројот на 
здравствените работници е преполовен, односно, се заразени или 
во изолација. Затоа, неопходни се рестриктивни мерки и 
санкционирање на секое непочитување на заштитните мерки, 
бидејќи, по се изгледа, граѓаните поинаку не ја сфаќаат 
сериозноста на состојбата, изјави д-р Сашо Олумчев, по 
денешната седница на Општинскиот штаб за заштита и 
спасување. Притоа, нагласи дека многу е важно за суспектните 
пациенти, по направениот брз тест или појавени симптоми, да не 
чекаат дома, туку веднаш да се јават на матичниот лекар, бидејќи 
потоа е доцна за лекување.
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