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KORONA VIRUS – OBVESTILO ŠT. 2

Občanke in občane obveščamo, da so v Sloveniji na današnji dan do 14. ure zabeležili 57 okužb z virusom SARS-CoV2, opravljenih je bilo 2270 testiranj.
Za zajezitev širjenja virusov je potrebno slediti priporočilom in navodilom strokovnih služb. 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, tudi v primeru prireditev, kjer se pričakuje
manjše število ljudi.
Do nadaljnjega je z Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih prepovedana
organizacija javnih prireditev v zaprtih prostorih, kjer se zbere nad 100 obiskovalcev.
Obenem Občina Ankaran poziva organizatorje javnih prireditev, da se o organizaciji prireditev posvetujejo z Občinsko
upravo (Oddelek za družbene dejavnosti, tel. 05/66-53-020) s ciljem skupne ocene smiselnosti izvedbe prireditve
oziroma njene morebitne preložitve na drug datum v prihodnosti.
Po priporočilu ministrstva za zunanje zadeve pa vsem, ki se odpravljate na potovanje v tujino svetujemo, da
ponovno razmislite o smotrnosti oz. preložitvi vseh potovanj, ki niso nujna.
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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OB SUMU NA OKUŽBO
O okužbi z novim korona virusom SARS-CoV-2 lahko upravičeno sumite, če:
•
•
•
•
•

ste 14 dni pred začetkom bolezni potovali ali bivali na območjih s povečanim tveganjem za prenos (zemljevid območij
s povečanim tveganjem za prenos je na voljo na spletnem mestu www.nijz.si),
ste bili v tesnem stiku z osebo, pri kateri je bil potrjen korona virus,
imate vročino, višjo od 38°C,
kašljate,
ali težko dihate z občutkom pomanjkanja zraka.
Za domnevno okužene bolnike s korona virusom SARS-CoV-2 je vstopna točka Zdravstveni dom Koper na Bonifiki.
Vse, ki sumite na okužbo s korona virusom SARS-CoV-2 prosimo, da pokličejo svojega osebnega zdravnika ali
dežurno službo na številko 05/66 47 440 in počakajo na njihova navodila.
Tudi Splošna bolnišnica Izola prosi, da ne hodite v bolnišnico Izola, saj s tem ogrožate zdravje bolnikov
in zaposlenih! V primeru nujnih stanj pokličite telefon 112. (vir: www.sb-izola.si ).

Vir: www.nijz.si.
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