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PREDMET: Zaključci s Koordinacije Stožera civilne zaštite Istarske županije, gradonačelnika 
i načelnica/ka Istarske županije, te načelnika Stožera civilne zaštite gradova i općina – 19. 
lipnja 2020. godine 
 
 
Obzirom na specifičnost turističke sezone 2020. godine u kontekstu COVID-19 epidemije, 
sazvana je Koordinacija Stožera civilne zaštite Istarske županije, gradonačelnika i 
načelnica/ka Istarske županije, te načelnika Stožera civilne zaštite gradova i općina – 19. 
lipnja 2020. godine. S Koordinacije proizašli su Zaključci: 
 
 

1.) Jedinice lokalne samouprave na području Istarske županije će zajedno s lokalnim  
Stožerima civilne zaštite locirati, odnosno osigurati određene smještajne kapacitete 
za potrebe smještaja gostiju turista koji su u smještaju malih iznajmljivača turističkih 
postelja, za karantenu, odnosno samoizolaciju – u slučaju da su kontakti osoba 
oboljelih od COVID-19 virusa. Veće hotelijersko-turističke kuće planirat će 10% svojih 
kapaciteta za te potrebe. Gosti turisti koji se nalazom brisa dokažu kao pozitivni na 
COVID-19 virus, bit će hospitalizirani. Obzirom da se očekuje Protokol Hrvatskog 
zavoda za javno zdravstvo o postupanju s turistima oboljelima od COVID-19 infekcije, 
postoji i mogućnost da će on predvidjeti mogućnost povratka i oboljelih i kontakata u 
matične zemlje.  
 

2.) Stožeri civilne zaštite gradova i općina će pri turističkim kućama provjeriti jesu li i na 
koji način ustrojili primarnu zdravstvenu zaštitu u svojim objektima, što je njihova 
zakonska obveza. Istarski domovi zdravlja – IDZ dostavili su razrađene mogućnosti 
organizacije turističkih ambulanti na području Istarske županije. Cilj je spriječiti proboj 
virusa u javni zdravstveni sustav. U tom smislu, svaki pružatelj usluga smještaja u 
turizmu, skrbi o svojem gostu.  
 



3.)  Od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zatražit će se da se inspekcijske 
službe i drugi koji imaju ovlasti angažiraju dodatno u turističkim predjelima radi 
kontrole provođenja propisanih protuepidemioloških mjera. 
 

4.)  Stožer civilne zaštite Istarske županije apelira na pridržavanje svih propisanih 
protuepidemioloških mjera te će ovisno o procjeni epidemiološke situacije idućeg 
tjedna, donijeti određene odluke i mjere u smislu strogog poštivanja fizičke distance, 
potrebe nošenja zaštitnih maski, te osobne higijene i higijene prostora. 

 
 
 
S poštovanjem, 
  
 
 

                                                                NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 
                                                                ISTARSKE ŽUPANIJE 

                                                                 Dino Kozlevac v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
- Turistička zajednica Istarske županije 
- Upravni odjel za turizam 


