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ZADEVA:

KORONA VIRUS – OBVESTILO ŠT. 1

Občanke in občane obveščamo, da pojav virusa SARS-CoV-2 tudi v Sloveniji narekuje posebno skrb na področju
preprečevanja nadaljnje širitve tega virusa.
Na sestanku županov štirih istrskih občin ter ključnih deležnikov s področja varovanja zdravja in zdravstva našega
območja v torek, 25. 2. 2020, je bilo kot bistven element preprečevanja širjenja okužbe izpostavljeno samozaščitno
vedenje občank in občanov. Sem poleg osnove higiene – umivanja rok, higiene kašljanja in zadrževanja
doma tudi v primeru drugih sezonskih obolenj, spada predvsem izogibanje zadrževanju v zaprtih
prostorih z velikim številom ljudi, tudi na različnih prireditvah.
Novi virus bolj ogroža starejše ljudi, saj je potek bolezni, ki jo virus povzroča, pri tej populaciji tudi sicer težji, z več
zapleti. Ker je ena od pomembnih lastnosti novega virusa tudi ta, da se zelo hitro prenaša, je zbiranje velikega
števila ljudi v zaprtem prostoru dejavnik tveganja, ki se mu je smiselno izogniti. Zato Občina Ankaran poziva
organizatorje javnih prireditev, da se o organizaciji prireditev posvetujete z Občinsko upravo,
Oddelkom za družbene dejavnosti (05/66-53-020) s ciljem skupne ocene smiselnosti izvedbe
prireditve oziroma njene morebitne preložitve na drug datum v prihodnosti.
Glede ostalih informacij občanke in občane prosimo, da redno spremljate uradne napotke pristojnih institucij,
predvsem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (www.nijz.si). S ciljem zmanjševanja zaskrbljenosti prebivalstva
prosimo, da med seboj širite zgolj verodostojne informacije in napotke.
O nadaljnjih korakih in ukrepih glede preprečevanja širitve virusa bo Občina občanke in občane sproti obveščala.
S spoštovanjem!
Občina Ankaran
Podžupanja:

Občina Ankaran
Župan:

Barbara Švagelj

Gregor Strmčnik

OBJAVLJENO:
−
Spletna stran Občine Ankaran: www.obcina-ankaran.si,
−
Oglasne deske Občine Ankaran – Ankaran center.
V VEDNOST:
−
−

Občina Ankaran, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Odsek za zdravje in zdravstveno varstvo,
Občina Ankaran, Občinska uprava, Oddelek za javno varstvo in zaščito, Odsek za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito;
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NAPOTKI GLEDE KORONAVIRUSA
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je, tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal,
priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
Upoštevamo pravila higiene kašlja.
Pogosto si z milom umivamo roke vsaj 1 minuto.
V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo
za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno
samo zunanji uporabi.
Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje
veliko število ljudi, tudi javnih prireditev.
Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Vir: NIJZ, https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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