Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15,
118/18 i 31/20) i sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožer
civilne zaštite Grada Varaždina, u užem sastavu, dana 22. ožujka 2020. godine, donosi
ODLUKU
o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina
I.
S obzirom na ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19, utvrđuju se
daljnje protuepidemijske mjere na području Grada Varaždina.
II.
Određuje se svim trgovinama prehrambenih proizvoda radno vrijeme od 8.00 do 17.00
sati.
III.
Određuje se uspostava linijskog prijevoza radnika na posao uz poduzimanje mjera
dezinfekcije vozila nakon svake vožnje, dezinficijensa za putnike te osiguravanja
adekvatnog razmaka (1 do 2 metra) između putnika.
IV.
Pružatelji taxi usluga moraju osigurati sljedeće specifične mjere zaštite:
 Održavati udaljenost u socijalnom kontaktu tako da se putnik smjesti dijagonalno od
vozača
 Rukovati prtljagom i stvarima putnika u zaštitnim jednokratnim PVC rukavicama
 Tijekom vožnje osigurati adekvatnu ventilaciju
 Osigurati u vozilu dovoljno papirnatih maramica, dezinfekcijskih sredstava i
jednokratnih PVC rukavica
 Osigurati dovoljno maramica za čišćenje površina u vozilu, kao i POS uređaja
 Između klijenata raditi stanke od 15 minuta te provjetriti vozilo ako vremenske
prilike to dopuštaju
 Održavati higijenu vozačkog mjesta i kabine tako da se površine prebrišu
dezinficijensom
 Poslodavci su dužni upoznati i educirati svoje zaposlenike o bolesti COVID-19 i
preporukama i mjerama zaštite
 Poslodavci su dužni osigurati propisane uvjete rada kako za vozila i pozivne centre
tako i za prostore tvrtke
 Pružatelji taxi usluga dužni su gore propisane mjere imati istaknute na vidljivom
mjestu u svojim vozilima

V.
Za provedbu i nadzor ove Odluke zadužuju se sve operativne snage civilne zašite Grada
Varaždina, u suradnji s policijom.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama
Grada Varaždina www.varazdin.hr.
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Dostaviti:
1. Operativne snage s područja Grada Varaždina,
2. Policija,
3. Županijski centar 112,
4. Sredstva javnog priopćavanja,
5. Arhiva.

