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Штаб за ванредне ситуације општине Берковићи одржао је данас петнаести  састанак од
почетка епидемиолошке ситуације  вируса COVID -19 (КОРОНА ВИРУС).

  

На састанку је констатовано да је епидемиолошка ситуација на подручју општине
Берковићи стабилна. У локалној заједници нема потврђених случајева  заражених
вирусом COVID – 19.

      

  

У периоду између два састанка Штаба тестирано је троје становника општине Берковићи
и налази су били негативни. 
Тренутно се 6 лица налазе под мјерама здравственог надзора – кућне изолације.

  

У сусрет првомајским празницима позивамо становнике општине Берковићи да се
понашају у складу са одлуком Штаба за ванредне ситуације Републике Српске која се
односи на одређивање забране кретања у дане: 
1) oд петка 01.05.2020. године у 12.00 часова до суботе 02.05.2020. године у 05.00
часова,
2) oд суботе 02.05.2020. године у 12.00 часова до недјеље 03.05.2020. године у 05.00
часова и
3) oд недјеље 03.05.2020. године у 12.00 часова до понедјељка 04.05.2020. године у
05.00 часова.
Ова забрана се не односи на:
1) здравствене раднике који су на задатку,
2) лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ,
3) припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који су на задатку,
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4) друге припаднике агенција за провођење закона и организација која врше јавна
овлашћења, који су на задатку,
5) лица којима послодавац изда потврду о потреби кретања због несметаног обављања
процеса рада од мјеста становања до мјеста рада,
6) лица којима Министарство унутрашњих послова Републике Српске изда дозволу за
кретање и
7) на домаће и стране превознике који врше превоз ствари у друмском саобраћају уз
предочавање доказа о вршењу превоза (потврда о потреби кретања, потврда о
ангажовању возача, међународни товарни лист-CMR, отпремница, путни налог).

  

У сусрет Ђурђевдану Штаб за ванредне ситуације општине Берковићи позива све
становнике општине Берковићи који славе да испоштују препоруке Епархије
Захумско-херцеговачке и приморске:
1. Молимо вас да своју породичну Крсну славу прославите само у кругу своје уже
породице.
2. Док траје ванредно стање неће се пред славу по домовима вршити освећење славске
водице, већ су свештеници дужни детаљно упознати вјернике о тренутно јединим
могућим начинима обављања славског обреда:
 а) Уколико желите да се освећење славске водице обави уочи ваше породичне Славе, у
овој ситуацији то је изводљиво само у вашем парохијском храму, те ћете се о томе
детаљније договорити са својим свештеником (надлежним парохом). У реализацији
напријед наведеног потребно је строго држати се упустава и препорука надлежних
органа власти као и епархијских саопштења издатих поводом пандемије COVID-19.
 б) Уколико желите да се освећење славске водице обави у вашем дому, то ће бити
изводљиво послије Крсне славе, односно послије укидања ванредног стања и престанка
опасности од нарастуће пандемије, када ћете са својим свештеником договорити тачан
термин и вријеме обиласка свог дома.
3. Овим путем апелујемо и молимо вјернике да се уздрже од одлазака у госте на
прославу Крсне славе, те самим тим избјегну већа окупљања и спријече опасност од
ширења корона вируса.
4. За сва додатна појашњења, молимо вас да се обратите свом парохијском свештенику.

  

Препоручује се становницима општине Берковићи да у наредном период што мање
напуштају територију општине из разлога погоршане епидемиолошке ситуације у
сусједним општинама, као и поштовање свих изречених мјера и датих препорука
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