
    

 

 

OBVESTILO IN PRIPOROČILA OBČANOM ŠT. 6/07.04.2020! 

 
 

Spoštovane občanke in občani! 

 

V petek je vsak občan občine Velika Polana prejel na dom zaščitno masko in rokavice. Za 

preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, smo vam dostavili še dodatne ročno šivane 

higienske zaščitne maske za obraz slovenskega porekla, ki ga je izdelalo podjetje Prevent Halog 

d.o.o. Po navodilih vlade RS morate maske nositi na zaprtem javnem kraju ob upoštevanju 

ohranjanja varnostne razdalje do drugih.  
 

NAVODILA ZA UPORABO ZAŠČITNIH MASK ZA OBRAZ 

Ročno šivana higienska zaščitna maska za obraz slovenskega porekla je namenjena zaščiti 

splošne populacije (trgovina, osebna raba). Z nošenjem higienske zaščitne maske boste zadostili 

sprejetemu vladnemu ukrepu.  

Opis: 

Higienska zaščitna obrazna maska popolnoma prekrije območje ust in nosu - spodnji del maske 

sega pod brado, zgornji del maske pokrije koren nosu. Ko je maska nameščena, se je več ne 

dotikamo. Ko se blago navlaži, je masko potrebno oprati. 

Izdelana higienska zaščitna maska ni za enkratno uporabo, pač pa je pralna, zato jo lahko 

uporabite večkrat. Prati jo je treba ročno, ko se posuši, pa jo je treba prelikati z vročim 

likalnikom. 
Po odstranitvi maske si obvezno umijte ali razkužite roke!  

Po vsaki uporabi masko operemo. 

Karakteristike higienske maske: 

Obrazna higienska maska se dezinficira s termično obdelavo (termično se obdela z likalnikom - 

110 °C do max 150 °C). Maska za obraz varuje pred kapljicami sline (vas in druge). 

PRANJE: ročno pranje 

LIKANJE: 110 °C do max 150 °C 

 

 

OSKRBA NA DOMU  

Glede na trenutno stanje  in vprašanja občanov ali je možno kje naročiti hrano na dom v danih 

kriznih okoliščinah, smo to preverili in ugotovili, da za območje občine Velika Polana obstaja 

možnost pri enem izmed okoliških ponudnikov. Restavracija TROICA Lendava dostavlja na 

dom dnevne malice v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Izvajalec 

garantira, da vsakodnevno razkužujejo prostore in kombi za dostavo. Za občane občine Velika 

Polana je dostava in embalaža zastonj. Malico je potrebno naročiti en dan prej na telefonsko 

številko 041 269 509. Dostava poteka tako, da voznik pripelje malico v nepovratni embalaži s 

stiroporja in jo odloži na zato namenjeno mizo ali stol ali pa le na dogovorjen prostor. Naročnik 

embalažo ne vrača ampak jo sam zavrže. Po telefonu se naročnik in izvajalec dogovorita za 

način plačila, ki je ponavadi na koncu meseca in po izdaji računa.  

 

 

ZBIRNI CENTER: ponedeljek 14.00 – 17.00 , petek 11.00 – 14.00 ure 

Zbirni center je odprt po urniku. Prosimo, da dosledno upoštevate pravila sortiranja in ločevanja 

odpadkov in sortirate odpadke sami! 

 



 

 

VELIKA POŽARNA OGROŽENOST 

Obveščamo vas, da je na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju 

razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V obdobju, ko je za posamezno 

območje razglašena velika požarna ogroženost, je prepovedano kuriti, požigati, odmetavati 

goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar, kuriti kresove, požigati na 

območju ob infrastrukturnih objektih,… 

 

 

UKREPI VLADE RS 

Generalna policijska uprava je ustanovila novo skupino, ki odgovarja na vprašanja občanov 

glede omejitve gibanja in izvajanja ukrepov. 

Vzpostavili so posebno kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov. Pokličete jih lahko 

na 01 514 70 01, vsak dan med 7. in 19. uro ali jih kontaktirate na elektronski naslov: 

info.koronavirus@policija.si.  

 

Vlada RS je sprejela številne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom, zato 

prosimo, da v času velikonočnih praznikov le-te upoštevate.  

 

ŽELIMO VAM VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE TER OSTANITE ZDRAVI! 

 

Pozivamo vas, da zaščitite sebe in druge ter ohranjate varnostno razdaljo in upoštevate vse 

ukrepe vlade RS ter odredbe Občine Velika Polana! 

 

Hvala vam, da ste odgovorni in ostajate doma! 

 

INFO: 02 577 67 50, 041 528 678 

E-mail: obcina@velika-polana.si 
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