
Министарство здравља: Поднето 15 прекршајних пријава због непоштовања мера у угоститељским објектима; Апсолутно се не поштују мере дистанце и ограничења броја корисника у затвореном простору
субота, 24 октобар 2020 10:03

Помоћник министра здравља за инспекцијске послове Горан Стаменковић рекао је да је
током претходне ноћи, у првом заједничком инспекцијском надзору, контролисано 40
објеката у Београду и да је поднето 15 захтева за покретање прекршајних поступака.

  

Он је за РТС изјавио да су прекршаји забележени у угоститељским објектима, да се
највећи број односи на ноћне клубове, као и да су прошле недеље два објекта уз помоћ
интервентне полицијске јединице испражњена због непоштовања мера.

  

  
  

Многи млади људи нису свесни ситуације у којој се налазе, били смо у обавези да издамо
решење о забрани коришћења објекта

    

„Апсолутно се не поштују мере дистанце, апсолутно се не придржавају броја корисника у
том затвореном простору и ту су толико створени повољни услови за лошу
епидемиолошку ситуацију због могућности ширење вируса. Многи млади људи нису
свесни ситуације у којој се налазе, били смо у обавези да издамо решење о забрани

 1 / 2



Министарство здравља: Поднето 15 прекршајних пријава због непоштовања мера у угоститељским објектима; Апсолутно се не поштују мере дистанце и ограничења броја корисника у затвореном простору
субота, 24 октобар 2020 10:03

коришћења објекта“, рекао је Стаменковић.

  

У акцију укључени и ветеринарски и туристички инспектори, као и инспектори рада

  

Додао је и да се нада да ће мере и контроле бити ригоризније, да једоговорено да се
све инспекцијске службе у Србији укључе у борбу протов корона вируса, а да су од
синоћ у Београду укључени ветеринарски и туристички инспектори, као и инспектори
рада.

  

Припремљене су измене Закона о зашити становништва од заразних болести, а
Стаменковић је казао и да је кључна измена да се уводи категорија „индивидуалне
одговорности грађана“.

  

„То ће се посебно поштовати и примењивати у ситуацијама када имамо епидемију од
ширег значаја, као што је сада ситуација са КОВИД-19. То значи да ће сваки грађанин
бити у обавези да поштује оно што му се буде наложило одређеним одлукама и
наредбама које доноси Влада, али ће и правна лица и предузетници имати одговорност“,
оценио је Стаменковић.

  

(Бета, Данас) 
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