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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

10. 4. 2020

KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 10

Z Obalnih lekarn Koper so sporočili, da sta v obdobju razglašene epidemije nalezljive bolezni z virusom
SARS-CoV-2 in ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2 sprejeta dva ukrepa za pomoč
prebivalstvu:
1. Za obiskovalce in obiskovalke Obalnih lekarn je vzpostavljena telefonska linija 031 658 272, na katero lahko
občani pokličejo od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro ter se dogovorijo o pripravi zdravil za naslednjo izdajo
na obnovljivi recept ter za njihov prevzem oz. dostavo.
2. V času izrednih razmer so Obalne lekarne Koper pristopile k pomoči občanom z znižanjem maloprodajnih cen.
Z dnem 2. 4. 2020 do preklica razglašene epidemije so tako znižali maloprodajne cene:
a) zdravil za samozdravljenje, ki vsebujejo učinkovino paracetamol (v obliki sirupa in tablet 500 mg), in zdravil
za samozdravljenje, ki vsebujejo butamirat (v obliki sirupa in tablet), in sicer v višini dela opravljene lekarniške
storitve, v vrednosti 0,75 € na posamezno pakiranje zdravila;
b) izdelkov lastnega galenskega laboratorija, ki doprinesejo k lajšanju simptomov obolenja COVID–19,
kot so sirupi za kašelj, fiziološka in hipertonična raztopina za nos, kombinirani praški, in sicer za celotno vrednost
lekarniške marže.
Krizni štab Občine Ankaran KŠ COVID-19 se obenem zahvaljuje Obalnim lekarnam Koper za brezplačno dostavo 20x
razkužila za roke 530 ml, ki so ga izdelali v svojem galenskem laboratoriju in dostavile na Občino Ankaran.
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.
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