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

−
−
−
−
−
−
−

DATUM:

29. 4. 2021

ZADEVA:

KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 30

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

MNOŽIČNO TESTIRANJE NA OKUŽBO Z VIRUSOM SARS-COV-2
Občina Ankaran organizira ponovno množično testiranje prebivalstva.
Občanke in občani se lahko testirajo na virus Sars-Cov-2 v petek, 30. 4. 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 !.
Ob iskreni želji vseh po čim prejšnji vrnitvi v normalno življenje in nadaljnjem sproščanju za zamejevanje epidemije
še vedno daleč največ naredimo sami z upoštevanjem zaščitnih ukrepov, solidarnim in odgovornim obnašanjem.
Izkoristimo možnost hitrega testiranja in preverimo, ali smo prenašalci virusa. Le preprečevanje širjenja in
zmanjševanje števila okužb bo pripeljalo do sproščanja omejevalnih ukrepov ter izboljševanje epidemiološke slike v
naši lokalni skupnosti, regiji in državi.
Naprošamo in pozivamo vas, da se udeležimo preventivnega testiranja prebivalstva in se v primeru zaznane okužbe
ravnamo po samoizolacijskih navodilih. Bodimo odgovorni – omejujmo okužbe, testirajmo se.
Množično testiranje se je izkazalo kot dobrodošel in učinkovit ukrep pri zamejevanju koronavirusne bolezni, kar potrjuje
tudi dober odziv občanov. Hvala vsem, ki z odzivom in testiranjem pripomorete k zamejevanju epidemije.
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:

Občina Ankaran
Župan:

Marko Žitko

Gregor Strmčnik
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