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DATUM:
NAŠ ZNAK:

ZADEVA:

OBČANKAM IN OBČANOM,
SAMOUPRAVNI SKUPNOSTI ITALIJANSKE
NARODNOSTI,
OSNOVNI ŠOLI ANKARAN,
DRUŠTVOM IN DRUŠTVENIM
ORGANIZACIJAM,
POSLOVNIM PARTNERJEM,
ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

31. 3. 2020

KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 8

Občina Ankaran nadaljuje z implementacijo sprejetih ukrepov Vlade RS zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARSCoV-2 (COVID-19).
Z dnem 30. 3. 2020 je stopil v veljavo Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki med drugim določa, da je pri
gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo dovoljene storitve, ob upoštevanju
ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega
in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Razdeljevanje pralnih zaščitnih mask bo potekalo vsak delovni dan od 8. do 12. ure
v novih prostorih Turistično-informacijskega centra (TIC), Regentova 4a
Dnevne zaloge mask so omejene.
PREDNOST IMAJO STAREJŠI, INVALIDI IN NOSEČNICE!
Krizni štab Občine Ankaran za soočenje z epidemijo COVID-19 občane še naprej poziva k doslednemu upoštevanju
veljavnih prepovedi in omejitev, s čimer lahko sami pripomorejo k zajezitvi epidemije širjenja virusa SARS-Cov-2.
OSTANIMO DOMA – zaščitimo sebe in svoje bližnje!
O nadaljnjih korakih in ukrepih glede preprečevanja širitve virusa bo Občina Ankaran občanke in občane sproti obveščala.
V vsakem primeru pa velja, da se občane poziva k spremljanju vseh sredstev javnega obveščanja.

Varujmo Zdravje!
Občina Ankaran
Podžupanja:

Občina Ankaran
Župan:

Barbara Švagelj

Gregor Strmčnik
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Spletna stran Občine Ankaran: www.obcina-ankaran.si,
Oglasne deske Občine Ankaran – Ankaran center,
FB profil Občine Ankaran.
Občina Ankaran, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Odsek za zdravje in zdravstveno varstvo, po elektronski pošti,
Občina Ankaran, Občinska uprava, Oddelek za javno varstvo in zaščito, Odsek za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito;
po e-pošti,
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Regijski center za obveščanje Koper, po elektronski pošti izpostava.kp@urszr.si.
OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Davčna št.: 71620176, Matična št.: 2482851000, TRR: IBAN SI56 0141 3010 0021 378, TEL: +386 (0)5 66 53 000, GSM: +386 (0) 31 556 798
e-mail: info@obcina-ankaran.si, spletna stran: www.obcina-ankaran.si

1

