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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
УПРАВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Мије Ковачевића бр. 2-4
БЕОГРАД
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације Градске општине
Звездара за време ванредног стања закључно са 31.03.2020.
године
У вези вашег дописа 09.7 број:87-38/2020 од 10.04.2020. године, а на
основу акта Сектора за ванредне ситуације, обавештавамо вас да је Штаб за
ванредне ситуације Градске општине Звездара (у даљем тексту: Штаб) закључно
са 31.03.2020. године предузео следеће активности:
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Одржано је 14 ванредних седница Штаба.
Закључком број 020-2-18 од 17.03.2020. године формиран је Стручноoперативни тим за спасавање од епидемија и здравља људи.
Штаб за ванредне ситуације Градске општине Звездара донео је:
- 1 препоруку,
- 25 закључака и
- 7 наредби.
Извршена је инспекцијска контрола и констатовано да су дневни центри
и клубови за одрасле и старије затворени.
Штаб за ванредне ситуације ГО Звездара је у свакодневној комуникацији
са Центром за социјални рад, Одељење Звездара, чији је руководилац
члан Штаба, и успостављена је континуирана достава података о
угроженим категоријама становништва, а у циљу снабдевања са
намирницама и лековима.
Формирани су Кол и Сервисни центар центар за пријем позива и
позивање грађана који функционише у пуном капацитету. Сви примљени
захтеви се свакодневно обрађују и сутрадан дају на извршење.
На дневном нивоу ангажовано је у просеку око 30 волонтера који су
активни у свим предвиђеним активностима, и то: у мобилним тимoвима
за куповину и доставу намирница и лекова (71 укупно у марту
ангажовано), тимовима за доставу бесплатних оброка из програма
Народних кухуња (3 тима по 2-3 волонтера понедељак-среда за доставу
за 7 дана, у марту ангажовано укупно 12 волонтера), викендом у Кол и
Сервисном центру волонтери су дежурали у две смене (4-7 на дневном
нивоу, у марту ангажован укупно 21 волонтер). У индивидуалног
подршци (набавка и прибављање лекарских упута за кућну негу,
лабораторијске и др. медицинске услуге) 12 волонтера Волонтерског
сервиса Звездаре обилазило и снабдевало кориснике, старија (просек
85 година) и лица са инвалидитетом, 5 професионалаца волонтера
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пружало индивидуалну психосоцијалну подршку путем телефона.На
администрирању активности ангажовано 2 волонтера Сервиса.
На дан 31.03.2020. године, Штаб је имао укупно 360 расположивих
волонтера, од тога 183 из категорије цивилна заштита и 177 из осталих
категорија: грађани, Црвени крст Звездара, Добровољно ватрогасно
друштво и Волонтерски сервис Звездаре. Од 177 евидентираних, у
марту је било активно 106 волонтера према достављеним распоредима
и предвиђеним активностима помоћи и подршке Општине..
Именовани су повереници и заменици повереника за послове цивилне
заштите који су организовани по територијалном принципу по месним
заједницама. Повереницима, заменицима повереника и управницима
стамбених зграда континуирано се прослеђују информације неопходне
за грађанство, односно од њих се примају информације о
неправилностима на терену и исте прослеђују Штабу.
Закључком Штаба број 020-20-44/1 од 26.03.2020. године формиран је
логистички центар СЦ „Олимп“ и Наредбом Штаба број 020-20-51/1 је
ОШ „Драгојло Дудић“ наређено да уступи део свог простора за
складиште и дистрибуирање намирница угроженим категоријама
становништва. До 31. марта преузето је 1952 пакета из Логистичког
центра Штарк Арене, а дистрибуирано 1089 пакета. Дневно се
дистрибуира у просеку око 1000 пакета
Успостављена је сарадња са Општинском организацијом Црвеног крста,
чији је секретар члан Штаба. Сарадња подразумева обуку и додатно
ангажовање волонтера за потребе испуњења свих задатака.
Добровољно ватрогасно друштво Звездара, чији је представник члан
Штаба, обезбедило је ангажовање додатног људства у волонтерском
тиму од 30 својих чланова.
Извршена је израда едукативних материјала постера/брошура и
флајера за становништво, а у вези примене заштитних мера и
поступања, који су постављени у објекту Управне зграде Градске
општине Звездара. Материјал је прослеђен повереницима цивилне
заштите, као и свим управницима стамбених зграда уз наредбу да
флајере поделе свим становима, а плакате поставе на видна места у
зградама. За индивидуална домаћинства предвиђено је постављање
обавештења од стране повереника на видним местима објеката свих
месних заједница и другим јавним местима у насељу где је то могуће.
По ступању на снагу Закључака Владе Републике Србије о забрани
окупљања више од 50 лица у затвореном простору , рада спортских,
образовних и објеката културе, јавних манифестација, Комунална
инспекција ГО Звездара добила је налог да контролише рад, односно
затварање поменутих објеката.
Извршена је набавка дезинфекционих средстава и пвц амбалаже за
потребе стамбених заједница. Исти су дистрибуирани у 13 објеката
месних заједница. Управници стамбених зграда су обавештени о
времену и начину преузимања дезинфекционих средстава.
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