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KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 15

Razglasitvi epidemije, dne 13. marca 2020, sta sledila dobra dva meseca omejenega gibanja in številnih omejitev
aktivnosti javnega življenja. Pozitivni rezultati odgovornega obnašanja in spoštovanja vladnih navodil v Sloveniji so
prispevali k ugodni epidemiološki sliki, na osnovi katere je Vlada RS dne 14. maja preklicala epidemijo z odlokom,
katerega določbe se uporabljajo od 31. maja 2020.
Kljub preklicu epidemije določene omejitve še ostajajo v veljavi, njihova odprava pa je odvisna od nadaljnjega širjenja
okužb in obvladovanja epidemije v RS.
Sproščeni omejitveni ukrepi in dejavnosti:
-

Na javnih krajih in površinah je ponovno dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi mogoče
zagotoviti minimalni stik v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), torej z
upoštevanjem varnostne razdalje.

-

18. maja so svoja vrata odprli vrtci in šole za učence prve triade ter dijake zaključnih letnikov,
devetošolci se v šolo vrnejo teden kasneje.

-

Odprle so se vse trgovine, potrošniki lahko nakupujejo v celotnem obratovalnem času brez časovnih
omejitev, vendar pa v njih še naprej veljajo strogi higienski pogoji.

-

Gostinski lokali lahko strežejo v notranjih prostorih.

-

Kampi, nastanitve z manj kot 30 posteljami, glampingi, hostli in planinske koče lahko sprejemajo goste.

-

Preklicano je obvezno razkuževanje skupnih prostorov večstanovanjskih stavb.

-

23. maja se lahko začne izvajati večina športnih dejavnosti, vključno s treningi in tekmovanji do
državne ravni za ekipne športe. Ob upoštevanju varnostnih ukrepov se izvajajo treningi in
rekreativna vadba v zaprtih prostorih, tudi v šolskih telovadnicah. Prisotnost gledalcev na športnih
tekmovanjih še vedno ni dovoljena.

-

Prehajanje meje iz/v Slovenijo je še vedno omejeno in bo potekalo postopoma Izjema so državljani
Republike Slovenije in tujci s stalnim bivališčem v RS. Slovenski državljani lahko v tujino praviloma še naprej
odhajajo le ob izkazani navedbi razloga potovanja. Izjema je le Hrvaška, a tudi za turistična potovanja morajo
potniki imeti pri sebi ustrezna potrdila (npr. rezervacijo turistične namestitve) ali druga potrdila, ki izkazujejo
ustrezen razlog za pot (lastna nepremičnina ali plovilo, poslovni razlogi).

Skladno z zgornjimi sprostitvami je KŠ COVID-19 nemudoma pristopil k odstranjevanju vseh fizičnih
preprek in opozoril o prepovedi uporabe, ki so bili nameščeni na javnih igriščih, igralih in klopeh v lasti
Občine Ankaran.
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Še vedno veljavne omejitve in določbe:
Zborovanja in druge množične prireditve ter velika športna tekmovanja v Sloveniji so prepovedani.
Še naprej je prepovedano obratovanje nastanitvenih obratov nad 30 sob, zdravilišč, velnes in fitnes
centrov, bazenov in vodnih dejavnosti ter diskotek in nočnih klubov.
Omejen vstop v Republiko Slovenijo: Vlada bo sproti posodabljala seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v
Republiko Slovenijo (na podlagi NIJZ ocene epidemiološkega stanja v sosednjih državah in tehničnih dogovorov
Ministrstva za notranje zadeve s sosednjimi državami, državami članicami Evropske unije in državami schengenskega
območja ali sprejetega splošnega dogovora na ravni EU). Seznam držav bo objavljen na spletnih straneh NIJZ in
Ministrstva za zunanje zadeve.
Še vedno obvezno spoštovanje varnostnih ukrepov in samozaščitnega ravnanja:
Pri gibanju in zadrževanju na zaprtih javnih krajih, kjer se izvajajo z odlokom dovoljene storitve, je še vedno
obvezno razkuževanje rok ter obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in
nosnega predela.
Ključno je upoštevanje varnostne razdalje, umivanje in razkuževanje rok ter higiena kašlja.
Za zagotavljanje omejevanja epidemije COVID-19 je nujno še naprej ohraniti odgovorno obnašanje vseh.
Preklic epidemije in sprostitev številnih ukrepov pomeni, da je Slovenija pri obvladovanju covida-19 na dobri poti, vendar
nevarnosti še ni konec.
Pravila odgovornega obnašanja je potrebno vgraditi v vsakodnevno življenje in se privaditi na nov način varnega
obnašanja, druženja in ravnanja. Le dosledno upoštevanje navodil zdravstvene stroke lahko zadrži število okužb na nizki
ravni ter prepreči ponovni izbruh epidemije in ponovne omejitve.

Krizni štab Občine Ankaran za soočenje z epidemijo COVID-19 občane še naprej poziva k doslednemu upoštevanju
veljavnih omejitev, s čimer pripomorejo k širjenju virusa SARS-Cov-2. OSTANIMO ODGOVORNI!
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

OBJAVLJENO:
V VEDNOST:

−
−
−

−

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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