
KORONAVIRUS (Covid-19)   

 
  

  

Prema Europskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), JHU, NCC-a i podacima 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), dana 18. travnja do 06:00 sati u svijetu je 

zabilježeno 2.243.710 laboratorijski potvrđenih slučajeva koronavirusa (2019-nCoV):  

  

701.610 u USA,  

190.839 u Španjolskoj 

149.130 u Francuskoj  

141.397 u Njemačkoj 109.769 

u Velikoj Britaniji 83.784 u 

Kini.   

  

Broj smrtnih slučajeva u svijetu porastao je na 154.215  

Broj oporavljenih u svijetu je 569.559  

  

SITUACIJA U SUSJEDNIM ZEMLJAMA  

  

Trenutno dostupni podatci o broju oboljelih 18. travnja u 06:00 sati:  

  

Italija: 172.434 – broj umrlih 22.745,  

Srbija: 5.690– broj umrlih: 110,  

Slovenija: 1.304 – broj umrlih: 66,  

Mađarska: 1.763 – broj umrlih: 156,  

Bosna i Hercegovina: 1.214 – broj umrlih: 46,  

Sjeverna Makedonija: 1.117 - broj umrlih: 49, 

Crna Gora: 303– broj umrlih: 5, Kosovo: 480 

– broj umrlih : 12. 



   
Geografska raspodjela slučajeva u Europi (izvor ECDC)  

  

 KORONAVIRUS (Covid-19) – HRVATSKA  

  

Priopćenje Stožera civilne zaštite RH od 17. travnja:  

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/priopcenje-za-medije-stozera-civilne-zastiterepublike-

hrvatske-od-17-travnja-2020/2411  

Danas su potvrđene 23 novooboljele osobe novim koronavirusom. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 

ukupno 1.814 oboljelih osoba, a 600 osoba se oporavilo. Dosad je preminulo 36 osoba.   

Stožer CZ RH donio je 17. travnja odluku:  

  

O nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid19 

za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi.  

  

Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim 

kronavirusom  

  

Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne 

skrbi  

  

Upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u vezi izdavanja e-Propusnica  
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Od 1. travnja, od kada je aktivan sustav e-propusnica, do danas do 11 sati izdano je 1.195.625 

epropusnica, ukupno je odbijeno 55.947 e-propusnica.  

  

Sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo  

  

Pridržavanje svih dosad donesenih mjera i uputa je od ključne važnosti jer odgovornim ponašanjem 

možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito 

zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.  

  

Sve informacije vezane uz novi koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici 

www.koronavirus.hr.  

  

Pozivom na broj 113 svakim danom od 7 do 22 sata možete dobiti sve informacije o koronavirusu.  

  

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kontinuirano prati daljnji razvoj situacije te u skladu s 

tim poduzima odgovarajuće mjere.  

  

Upiti vezani uz praćenje stanja novog koronavirusa na području Republike Hrvatske mogu se slati 

na e-mail adresu: stozercz@mup.hr.  

  

  

MOBILIZACIJA  

  

Ravnateljstvo civilne zaštite izdalo je 17. travnja Nalog za mobilizaciju za sljedeće subjekte:  

  

- Hotel ''HYGGE'', Biograd n/m – za potrebe uspostave karantene vezano za koronavirus,  

- Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dalmacija, Dugi Rat – za potrebe kontrole zabrana 

i ograničenja, te drugih poslova po nalogu stožera CZ Splitsko-dalmatinske županije,  

- HGSS – stanica Makarska, za potrebe kontrole zabrana i ograničenja, te drugih poslova 

po nalogu stožera CZ Splitsko-dalmatinske županije.  
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Prema podatcima Nacionalnog koordinacijskog centra – Uprava za granicu, dana 17. travnja 

u vremenu od 05:00 do 17:00 sati, u drugoj liniji kontrole pod razlogom „Javno zdravlje“ 

evidentirano je ukupno 6.660 osoba (u ne teretnim vozilima – 3.074, u teretnim vozilima – 3.586).   

  

  

PODACI O KARANTENAMA – stanje 18. travnja u 06:00 sati:   

trenutno se u karantenama za građane nalazi 70 osoba, od toga 63 hrvatskih građana.  

  

  

SAMOIZOLACIJA  

  

 Tijekom 15. travnja Županijski centri 112 zaprimili su 32 poziva o mogućem kršenju mjera 

samoizolacije.  

Prema podacima OKC MUP-a (stanje od 10:00 do 22:00 sati) u razdoblju od 14. ožujka 

do 17. travnja evidentirano je ukupno 4.343 dojave o kršenju mjera samoizolacije.  

Izvršenim provjerama kao i drugim aktivnostima policije, od strane policijskih službenika 

kod 1.414 osoba utvrđeno je kršenje mjere samoizolacije, o čemu se izvješćuje Državni 

inspektorat.  

  

  

POZIVI GRAĐANA NA BROJ 112 VEZANO ZA KORONAVIRUS  

  

Tijekom 17. travnja Županijski centri 112 zaprimili su 1025 poziva vezano za koronavirus.  

  

 


