ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-133/2-2020.
Zlatar, 26.03.2020.
Z A P I S N I K
sa 33. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije, Zlatar, I. G. Kovačića 1, održane telefonskim putem dana 26. ožujka 2020. godine
(četvrtak) s početkom u 14:00 sati.
Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali na telefonskoj sjednici: Marija Pernjek,
struč. spec. oec., predsjednica Upravnog vijeća, Jurica Knezić, dr. med., Josip Petrović, dipl.
iur., Husen Ramadani, dr. med., spec. školske medicine i Zvonko Kudelić, lab. ing.
Sjednici je prisustvovao i ravnatelj Zavoda T. Jadan, dipl. oec., Marina Stanković
Gjuretek, dr. med., spec. javnog zdravstva, zamjenica ravnatelja i V. Vidiček, mag. iur.
Predsjedavajuća, Marija Pernjek, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Novosti vezano za koronavirus.

AD 1.
T. Jadan, navodi da je čitav rad Zavoda trenutno usmjeren na situaciju vezano za
koronavirus. Ističe da je stožer započeo s radom 04.03.2020. godine te da se smjernice čitavo
vrijeme mijenjaju kako se situacija razvija. Navodi da je epidemiologija Zavoda do sada
podnijela najveći teret ove situacije, brojevi epidemiologa bili su javno dostupni te je došlo
do zagušenja sustava.
Sada će se formirati izdvojeni punktevi u koje će se upućivati potencijalno zaraženi,
na punktovima će se vršiti trijaža te će se takve osobe upućivati dalje prema potrebi ili u
samoizolaciju, ili u bolnicu.
Zbog novonastale situacije trenutno su ukinuti pregledi za izdavanje sanitarnih
iskaznica, tečajevi higijenskog minimuma, kao i druge usluge iz djelatnosti epidemiologije.
Prije nekoliko dana izdane su nove upute za postupanje prema kojima će se u buduće
potencijalno oboljeli javljati liječnicima opće medicine, a ne više specijalistu epidemiologije.
Mikrobiološki laboratorij mora i nadalje raditi, ali ljude se upozorava da budu jedni od
drugih udaljeni te ih se na vratima upozorava da operu i dezifinciraju ruke.
Odjel za zdravstvenu ekologiju također normalno radi budući da je i nadalje potrebno
vršiti uzorkovanje i analizu vode, osobito one za ljudsku potrošnju.
Što se tiče pregleda za upis djece u 1. razred sve je trenutno prolongirano dok se ne
vidi kako će se situacija dalje razvijati. Stav je stožera da se u zdravstvenim ustanovama
trenutno radi samo tzv. hladni pogon te da se sve što nije neophodno odgodi.
Također, navodi da sada kada će se epidemiologija Zavoda rasteretiti treba vidjeti
kako organizirati timove, a da ljudi i dalje mogu dobiti pravovremenu informaciju.
Najvjerojatnije će i nadalje epidemiološki timovi te školska i socijalna medicina kao

ispomoć epidemiologiji raditi i popodne.
Na web stranici Zavoda istaknuti su brojevi telefona na koje se svakodnevno može dobiti
informacija vezano za aktualnu pandemiju.
M. Pernjek, želi sreću djelatnicima Zavoda u daljnjem radu vezano za suzbijanje pandemije
koronavirusa te zaključuje sjednicu u 14:30 sati.

ZABILJEŠKU JE SASTAVILA:
Vanja Vidiček, mag. iur.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Marija Pernjek, struč. spe. oec.

