ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
23 - 29 март 2020 Билтен бр. 365

23 - 29 март 2020 Билтен бр. 365

МИЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА УЛИЦИ
ВО ЖДАНЕЦ И ТРНОДОЛ

Комуналните служби на Општина Карпош денеска ги миеја и дезинфицираа
улиците во населбите Жданец и Трнодол. На терен работеа две цистерни на
локалната самоуправа, а улиците се миеја со посебно средство за дезинфекција
на јавни површини.
Оваа активност се спроведува во повеќе наврати, во сите 14 урбани заедници.
Општина Карпош ги набави овие цистерни на почетокот на годината и независно од
актуелната состојба со коронавирусот, истите секојдневно работеа, со цел да се
подигне нивото на јавна хигиена.
Периодов, само се интензивираше работата на комуналните служби со
цистерните, при што, улиците се мијат и дезинфицираат во две смени.
На терен се работи и со две машини за миење под висок притисок (т.н.
вапови), кои служат за чистење и миење на тротоарите, платоата и плоштадите, а
се користи и рачен вшмукувач за лисја и ситен отпад. Со оваа опрема се чисти и на
пофреквентни места.
Општината продолжува со секојдневното миење и дезинфекција на јавните
површини. Ги повикуваме сите граѓани да се придржуваат до препораките за заштита
од Covid – 19. Затоа што сите сме одговорни за јавното здравје!

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

ПОМОШ ЗА 30 НАЈРАНЛИВИ
ДОМАЌИНСТВА ОД КАРПОШ
Општина Карпош организира хуманитарна акција за 30 најранливи домаќинства.
Како резултат на кризната ситуација со Covid – 19, локалната самоуправа ќе обезбеди
прехранбени продукти и средства за хигиена за најпогодените.
Оваа активност ќе се спроведе во соработка со Црвениот крст, чии волонтери ќе
ги подготват социјалните пакети, кои ќе бидат набавени со буџетски средства на
Општината.
Во видео обраќање, градоначалникот Стефан Богоев говореше за потребата од хуманост
и солидарност во овие моменти:
Помагавме за време на природни непогоди на нашите соседни земји, помагаме за
лекување на наши сограѓани, а сега треба да се справиме со еден од најсериозните
вируси во поновата историја.
COVID – 19 го погоди целото општество! Но, коронавирусот не обедини сите, во
општествена акција, секој да преземе мерки и активности, рече Богоев.
Карпош традиционално организираше хуманитарна акција пред велигденските празници.
Но, како резултат на пандемијата со коронавирус и избегнување на директен контакт
меѓу граѓаните, при донирање на продукти, оваа година акцијата ќе се реализира на
посочениот начин.
Акцентот ќе биде ставен на социјално – најзагрозените граѓани, кои впрочем се
погодени и од коронавирусот.
Ги повикуваме сите граѓани, да се придржуваат до мерките за заштита од
коронавирус и да ги почитуваат препораките од надлежните институции.
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ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ВЛЕЗОВИТЕ ВО КОЗЛЕ
Комуналните служби на Општина Карпош денеска ги дезинфицираат влезовите
од згради во населбата Козле. Се дезинфицираат влезните врати и влезните делови
од згради, сандачињата, гелендерот и лифтот.
Оваа акција се спроведува во текот на целата недела. Се дезинфицираа зградите
со повеќе од осум домаќинства, во сите населби на територија на Карпош.
Во текот на утрешниот ден, ќе бидат дезинфицирани и зградите во Влае, со
што целосно ќе се покријат сите станбени единици во општината.
Хигиеничарите користат посебно средство за дезинфекција, кое служи и за чистење
на јавни површини.
Оваа акција на Општината е дополнителна поддршка за заедниците на сопственици/
куќни совети и не треба да ги одложи тековните активности за одржување на хигиена
во влезовите, кои се планирани од станарите.
Локалната самоуправа продолжува и со миење и дезинфекција на локалните улици
и јавните површини (тротоари, плоштади и платоа) во Карпош.
Ги повикуваме сите граѓани да се придржуаат до препораките за заштита од
коронавирусот, да одржуваат зголемена хигиена во влезовите и заедничките
простории од згради. Сите носиме одоговорност за јавното здравје!

МОБИЛНИ ТИМОВИ ЗА ПОДДРШКА
НА РАНЛИВИТЕ ГРУПИ ГРАЃАНИ

Мобилните тимови на Општина Карпош и Црвениот крст, изминатиов период
посетија повеќе од 50 домаќинства и им обезбедија соодветна услуга (набавка на
храна, лекови и хигиенски средства), како резултат на состојбата со Covid – 19
(коронавирус).
Им се помага на најранливите групи, стари и изнемоштени лица, семејства со
лице со попреченост, хронично болни и граѓани во изолација. Целта е овие граѓани
да не излегуваат од своите домови,за да немаат контакт со други луѓе и да се спречи
ширење на коронавирусот. Преку повикување на броевите 02/3068-806 и 071-349-230,
граѓаните кои се дел од ранливата група, можат да се регистрираат и да ја добијат
соодветната услуга. Оваа услуга е бесплатна, а граѓаните единствено плаќаат за
продуктите кои сакаат да им се набават. За овој проект, Општина Карпош одвои 50
илјади денари од својот Буџет, со цел да се обезбедат трошоците за волонтери и
нивен превоз. Ги повикуваме сите граѓани да ги почитуваат препораките и мерките
за заштита од коронавирус.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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ПРОДОЛЖУВА ДЕЗИНФЕКЦИЈАТА
НА ЗГРАДИ ВО КАРПОШ

Општина Карпош продолжува со вонредна дезинфекција на сите колективни
станбеници единици – згради, кои имаат повеќе од осум домаќинства.
Оваа активност започна во текот на вчерашниот ден, но интензивно продолжува
денеска и до крајот на неделата, кога се очекува да бидат дезинфицирани сите
згради во Карпош.
Како резултат на повеќе прашања и дилеми од граѓаните, сакаме да известиме дека
станува збор за еднократна поддршка од Општината, како резултат на состојбата
со Covid – 19 (коронавирус).
Оваа дезинфекција не треба да ги одложи тековните активности за одржување
на хигиена и дезинфекција на зградите, кои се планирани од заедниците на
сопственици/куќни совети.
Општина Карпош во изминатиот период презема повеќе активности за заштита на
здравјето на граѓаните: се миеја локалните улици и урбаната опрема, извршена е
дезинфекција на сите училишта и градинки, се спроведува е – настава за основците
и дечињата, а активни се и мобилните тимови за поддршка на ранливите групи
(набавка на храна, лекови, хигиена).
Ги повикуваме сите граѓани да се придржуваат до препораките и мерките за
заштита од коронавирус.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

СРЕДБА НА БОГОЕВ СО СОВЕТНИЧКИ
ГРУПИ ПРИ СОВЕТОТ НА КАРПОШ

Во изминатиов период на пандемија од коронавирусот, Општина Карпош
работи на интензивна заштита на здравјето на граѓаните, спроведувајќи ги мерките
и препораките од надлежните институции, но и креирајќи дополнителни активности
за поголема превенција на жителите.
Сите граѓани, институции, организации и политички партии се обединети, за, колку
што е можно, побрзо да се надмине оваа кризна состојба.
Сега не е време за политички надмудрувања, туку за соработка, подадена рака
и одговорност, беше посочено на денешната средба на градоначалникот на
Општина Карпош Стефан Богоев, претседателот на Совет на Општина Карпош
Андреј Манолев и координаторите на советничките групи на СДСМ и ВМРО – ДПМНЕ,
Филип Даскаловски и Тони Јаревски.
Градоначалникот Богоев го поздрави конструктивниот пристап на опозицијата,
на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Карпош, со тоа што доставија повеќе
предлог мерки и активности до локалната самоуправа.
Заеднички беше заклучено дека Општина Карпош сериозно е посветена
на постојани активности за заштита на граѓаните од коронавирусот. Темелно и
секојдневно се мијат и дезинфицираат улиците и урбаната опрема, во соработка
со Црвениот крст се организираат мобилни тимови за помош на ранливи групи
на граѓани, тековно се информираат граѓаните и заедниците на сопственици на
станови за новите мерки и препораки.
На средбата се зборуваше и за ослободување на угостителските објекти од
наплата на такса за урбана опрема, проблематика, за која, како што информираше
градоначалникот, се разговарало и на координаците во Град Скопје.
Богоев нагласи дека се разговара и за дополнителна механизација (цистерна)
за миење и дезинфекција на поголемите улици во Карпош, со што, ќе се зголеми
бројот на 3 активни цистерни кои ќе мијат и дезинфицираат улици. Стана збор и
за поставување на дезинфекциони бариери, на влезните и излезни сообраќајници
од Општина Карпош, за да се обезбеди дезинфекција за моторните возила кои
циркулираат во овој дел од Градот.
Присутните се заложија за постојана и тековна меѓусебна комуникациија и
координација, во врска со актуелната состојба на Covid – 19. Сите ги ставија на
располагање своите капацитети и ресурси за надминување на оваа криза.
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