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OBČINA ANKARAN 

COMUNE DI ANCARANO 
Jadranska cesta 66, p. p. 24 
Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24 
6280 ANKARAN – ANCARANO 

 
 
 

KRIZNI ŠTAB ZA SOOČENJE 

Z EPIDEMIJO COVID-19 

− OBČANKAM IN OBČANOM, 

− STARŠEM VRTČEVSKIH IN ŠOLSKIH OTROK, 
− SAMOUPRAVNI SKUPNOSTI ITALIJANSKE 

NARODNOSTI, 
− OSNOVNI ŠOLI ANKARAN, 

− DRUŠTVOM IN DRUŠTVENIM 

ORGANIZACIJAM, 
− POSLOVNIM PARTNERJEM, 

− ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

DATUM:  24. 2. 2021  
 

 

ZADEVA: KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 22 
 

POVRATEK V ŠOLO: MNOŽIČNO TESTIRANJE NA OKUŽBO Z VIRUSOM SARS-COV-2  
 

Ob postopnem sproščanju ukrepov za zamejevanje epidemije COVID-19 in ob zaključku zimskih šolskih počitnic 

Občina Ankaran organizira ponovno množično testiranje prebivalstva.  
 

Občanke in občani se lahko testirajo na virus Sars-Cov-2 v petek, 26. 2. 2021, od 9. do 17. ure 

na naslovu Občinske uprave Občine Ankaran, Regentova 2 (v centru Ankarana). 
 

Testiranje je BREZPLAČNO. Predhodna najava ni potrebna.  
 

S seboj imejte osebni dokument in 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. 
 

.OSTANIMO ODGOVORNI !. 
 

Vrata osnovnih šol so odprta za vse osnovnošolce in vrtčevske otroke, ki se naslednji teden po zaključku zimskih 

počitnic vračajo v šolske klopi in igralnice. Ob iskreni želji vseh po čim prejšnji vrnitvi v normalno življenje in nadaljnjem 

sproščanju je nujno zavedanje, da za zamejevanje epidemije še vedno daleč največ naredimo sami z 
upoštevanjem zaščitnih ukrepov. Izkoristimo možnost hitrega testiranja in preverimo, ali smo prenašalci virusa.  
 

Le preprečevanje širjenja in zmanjševanje števila okužb bo pripeljalo do sproščanja omejevalnih ukrepov, izboljševanje 

epidemiološke slike v naši lokalni skupnosti, regiji in državi pa bo ohranjalo vrata naših šol in vrtcev odprta.  
 

Največ lahko naredimo z našim solidarnim in odgovornim obnašanjem. Zato vas naprošamo in pozivamo, da se 

pred skorajšnjim povratkom v šolo in vrtec udeležimo vnovičnega preventivnega testiranja prebivalstva in se v primeru 

zaznane okužbe ravnamo po samoizolacijskih navodilih. Bodimo odgovorni – omejujmo okužbe, testirajmo se.   
 

S ciljem omejevanja in preprečevanja širjenja virusa ter s tem ohranjanja ugodnejše epidemiološke slike,  

na testiranje pozivamo predvsem starše vrtčevskih in osnovnošolskih otrok.  

S tem bomo bolezen COVID-19 pustili pred vrati šole, našim otrokom pa omogočili varen vstop vanjo! 
 

Prosimo, da informacijo o brezplačnem testiranju v Ankaranu posredujete svojim stikom v Ankaranu. S ciljem 
čim večjega omejevanja širjenja virusa se testiranja izvajajo tudi v sosednjih občinah in drugod po Sloveniji. 
 

OSTANIMO SOLIDARNI! –  POSREDUJTE TO OBVESTILO – VABLJENI NA TESTIRANJE!. 
 

Varujmo Zdravje! 

     

 Civilna zaščita 

Poveljnik: 
 

Marko Žitko 

 

 

Občina Ankaran 

Župan: 
 

Gregor Strmčnik 
 

http://www.obcina-ankaran.si/
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     OBJAVLJENO:   -       Spletna stran Občine Ankaran: www.obcina-ankaran.si, Oglasne deske Občine Ankaran – Ankaran center, FB profil Občine Ankaran. 
     V VEDNOST:     -       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, 

                            -       Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije po elektronski pošti na naslov: gp.mz@gov.si;  
                            -       NIJZ, po elektronski pošti na naslov: info@nijz.si;   

                            -       Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Regijski center za obveščanje Koper, po elektronski pošti izpostava.kp@urszr.si.     
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