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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1 
Broj: 01-228/2-2020. 
Zlatar, 25.09.2020. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

sa 39. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske 
županije, Zlatar, I. G. Kovačića 1, održane putem ZOOM aplikacije dana 25. rujna 2020. 
godine (petak) s početkom u 14:00 sati. 

Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali na sjednici: Marija Pernjek, struč. spec. 
oec., predsjednica Upravnog vijeća, Zvonko Kudelić, lab. ing., Husen Ramadani, dr. med., 
spec. školske medicine, Josip Petrović, dipl. iur., Jurica Knezić, dr. med. 

Sjednici je prisustvovao i ravnatelj Zavoda T. Jadan, dipl. oec., zamjenica ravnatelja M. 
S. Gjuretek, dr. med., spec. javnog zdravstva i V. Šenjug, mag. iur.  
 
Predsjedavajuća, Marija Pernjek, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  
 

1. Zapisnik sa 38. sjednice Upravnog vijeća Zavoda, 

2. Novosti vezano za koronavirus, 

3. Slobodna riječ. 

 

 

 
 
AD 1. 
 
 
M. Pernjek, pita ima li primjedbi na tekst zapisnika sa s 38. sjednice Upravnog vijeća. 
Primjedbi nije bilo te na prijedlog predsjedavajućeg, Upravno vijeće jednoglasno 
donosi 

Z A K L J U Č A K  

 
Prihvaća se zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća Zavoda. 
 
AD 2. 
 

 
M. S. Gjuretek, navodi da je situacija u Krapinsko-zagorskoj županiji vezano za 

epidemiju koronavirusa još uvijek stabilna. 
Danas imamo 13 oboljelih, jučer ih je bilo 5, a prekjučer 15. 
Za sada se okupljanja provode bez ograničenja, ali postoji tendencija da se ograniče 

na neki način. Poseban režim za našu ustanovu uveden je za ustanove socijalne skrbi. Posao 
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u Zavodu trenutno je dosta zahtjevan jer se istovremeno sa bavljenjem koronavirusom rade 
ostali redovni poslovi. Testiranje se vrši svakodnevno, i vikendom od 7-10h na Bračku. Naši 
djelatnici uzimaju uzorke ponedjeljkom. Testira s eviše nego prije te je i to jedan od razloga 
povećanja broja oboljelih. 

Imamo primjer jedne cijele tvrtke u izolaciji – Kratex iz Krapine. Ostali detektirani 
izvor zaraze su okupljanja za vrijeme berbi. Ostalo su sporadični slučajevi. 

Dobro je da je situacija u školama za sad pod kontrolom. Suradnja s liječnicima 
obiteljske medicine je dobra, indikacije za testiranje su glavni predmet upita. 

J. Knezić, navodi da postoji određeni problemi  s tumačenjem potrebe testiranja 
djece s respiratornim problemima. Sada je i sezona alergija i nastoji se iskustveno odlučiti 
gdje postoji potreba za testiranjem, a gdje ne. 

M. S. Gjuretek, navodi da su to izazovi s kojima se svakodnevno susreću, a bit će ih i 
sve više dolaskom jeseni i raznih infekcija. 

Testiranje se inače obavlja na uputnicu LOM-a na Bračku i rezultati iz Zagreba 
uglavnom dolaze u roku 24 sata. 

J. Knezić, navodi da to sada s testiranjem na terenu puno bolje funkcionira nego na 
početku epidemije. 
 
Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje navedene novosti vezano za situaciju oko 

koronavirusa. 

 

AD 3. 
 
Slobodna riječ. 
Daljnje rasprave nije bilo. 
Sjednica je zaključena u 14:30 sati. 
 

ZABILJEŠKU JE SASTAVILA:                                                      PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
  Vanja Šenjug, mag. iur.        Marija Pernjek, struč. spe. oec. 


