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KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 18

ZADEVA:

MNOŽIČNO TESTIRANJE NA OKUŽBO Z VIRUSOM SARS-COV-2 TUDI V ANKARANU
Občanke in občani se lahko testirajo na virus Sars-Cov-2 v sredo, 30. 12. 2020, v času od 9. do 17. ure
na naslovu Občinske uprave Občine Ankaran, Regentova 2 (v centru Ankarana).
Testiranje je BREZPLAČNO. Rezultati testiranja bodo znani v približno 15 minutah.
Predhodna najava ni potrebna.
Kdor se želi testirati, mora imeti s seboj osebni dokument ali kartico zdravstvenega zavarovanja, med čakanjem v vrsti je
treba ohranjati medsebojno razdaljo in nositi masko. Rezultat testa bo znan v približno 15 minutah in bo poslan v
nacionalni register bolnikov. Prek Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bo posameznik prejel izvid in navodilo,
kako ravnati naprej.
Vse občanke in občane vabimo na testiranje ter hkrati prosimo, da informacijo o možnosti brezplačnega
testiranja v Ankaranu posredujete svojim stikom v kraju. Ponudimo pomoč starejšim, sosedom, znancem in
občanom, ki ne morejo priti sami in morda potrebujejo prevoz.
Za občanke in občane, ki potrebujejo prevoz, je na voljo telefonska številka Občine Ankaran za pomoč
občanom 051 288 197.
V času epidemije in visokih tveganj okužbe je presejalno testiranje s hitrimi testi izjemno pomemben ukrep, ki pomaga
zaustavljati širitev virusa ter hkrati omogoča vsaj omejeno opravljanje določenih dejavnosti. Rezultati bodo vsem v pomoč
glede obnašanja med novoletnimi prazniki, hkrati pa bodo v pomoč tudi pri načrtovanem ponovnem zagonu delovanja
vrtca in delno šole, ki je trenutno predvideno po praznikih.
Testiranja s hitrimi antigenskimi testi v Ankaranu organizirata Ministrstvo za zdravje RS in Občina Ankaran.
Krizni štab Občine Ankaran za soočenje z epidemijo COVID-19 občane poziva k doslednemu upoštevanju veljavnih
prepovedi in omejitev, s čimer lahko sami pripomorejo k zajezitvi epidemije širjenja virusa SARS-Cov-2.
OSTANIMO ODGOVORNI! POSREDUJTE TO OBVESTILO – RAZŠIRITE INFORMACIJO O TESTIRANJU!

Varujmo Zdravje!
Občina Ankaran
Podžupanja:
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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; 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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