
 

 

 

 

 

Наративен извептај за спроведени тековни активности, врз основа на  

Акционен план на Општински Кризен Штаб на Општина Шуто Оризари 

Контакт информации   

  Институција Општина Шуто Оризари 
Кризен Општински Штаб  

Телефон 070 273 024, 02 2 652 580 

Email: srdjan.amet@sutoorizari.gov.mk   

 
Наративен 
извештај  

 

  Оддел Општинаски Кризен Штаб на Општина Шуто Оризари (ОКШ) 
Одговрно 
лице  

Курто Дудуш, Градоначалник и Координатор на ОКШ 

Локација Општина Шуто Оризари  
  Ден на 
известува
ње  

22.06.2020 

  Интервент
ни 
секотори 
на ден на 
известува
ње : 
  

  Хуманитарна помош   Помош и поддршка намобилни тимови  

☒Дезинфекција на затворени површини    Координативни состонаци  

☒ Дезинфекција на отворени површини  ☑Други интервенции  

☒ Дезинфекција на улици   

  Наративен 
опис  

1.Дезинфекција на затворени површини. 
1.1.  во перио до 12-22.06.2020, тимот за дезинфекција направи комплетно 
дезинфекција на затворени објекит (продавници, супер маркети, аптеки и 
здравствениот дом во Општина Шуто Оризари.   
Вкупно дезинфекцирани 40 објкети 
 
2. Собирање на смет и ѓубре на орвоени површини  
Тековно, секојдневно на територја на Општина Шуто Оризари, екипите на 
комуналното одделение по налог на Општинскиот Кризен Штаб, спроведе 
дополнителна, зајакната акција за чистење на Општина Шуто Оризари. Сите 
споредни улици и 2 главни беа исчистени и собрен е смет. Собрано е вкупно 20 
каминои ѓубре и смет од спроведената акција во текот на овој месец до сега.  
 
3. Дезинфекција на отвоени површини и улици на територоја на Општина 
Шуто Оризари. 
Во текот на изминатите 3 дена од викендот до денес, направена е целосна 
дезинфенција на сите споредни улици и големите главни улици на територоја на 
Општина Шуто Оризари  
 
4. Дезинфенција на домови на домови на лица позитивни на КОВИД 19 и лица 
во самоизолација.  
Во интерес на здравјето на луѓето и дополнителна превенција, се формира тим , 
предводен од Градоначалчникот каде се носат готови растворени дезинфекциони 
средства со соодветна опрема и се остава на лицата под излоција и само 
излоција. Акцијата е започната од овој викенд и ќе трае во текот на целата 
пандемија. Дио сега од сабоата 20.06.2020, направена дезинфекција на 10 објекти 
внатрешно и надворешно што се позитивни на ковид 19 и лица во самоизолација. 
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Објaевно 
на 

https://romapress.mk/featured/ani-komuna-suto-orizari-erati-kergapes-dezinfekcija-
ko-droma-thaj-
objektoja/?fbclid=IwAR29wL_i_1qUUZuJkcLQt3YWTTL4mJImDaKc5MLu2CvEq7R5
w984YnRhbC0  
 
https://roma-news.com/i-opshtina-shuto-orizari-nudinela-dezinfektiona-srestvija-e-
dizutnenge?fbclid=IwAR2fvRDMA5HB1UsBx6EHcHOgCFW27-
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