
    

 

 

OBVESTILO IN PRIPOROČILA OBČANOM ŠT. 13/06. 11. 2020 
 

Spoštovane občanke in občani! 

 

Stanje v Republiki Sloveniji je alarmantno, najbolj se to odraža v bolnišnicah, kjer se nahaja veliko 

hudo bolnih oseb in pri pomanjkanju nekaterih zdravil, ki jih uporabljajo vse države za zdravljenje 

covid bolnikov. Reprodukcijsko število, torej število, koliko oseb okuži ena okužena oseba, je padlo 

na 1,14, kar je spodbuden podatek, a še vedno ne tako, da bi lahko razmišljali o tem, da ukrepi v bodoče 

niso potrebni.  
 

Tudi v našem lokalnem okolju se je situacija močno poslabšala. Najbolj nas skrbi dejstvo, da je virus 

prisoten tudi v Domu Danijela Halasa, kjer so ob testiranju vseh zaposlenih in stanovalcev ugotovili, da 

je nekaj oseb okuženih, tudi tistih iz najbolj rizične skupine. Zaenkrat je vodstvo uspešno preprečilo 

širjenje okužb in upamo, da bo pri tem tudi ostalo.  
 

Prejeli smo kar nekaj klicev zaskrbljenih občanov, ki so nas obvestili, da se nekateri občani ne držijo 

navodil in ukrepov pristojnih državnih inštitucij, predvsem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki 

nam nalaga, da upoštevamo ukrepe, če imamo simptome oz. so nam potrdili okužbo s koronavirusom in 

tudi, če smo bili v tesnem stiku z okuženo osebo oz. v visoko rizičnem tesnem stiku.  
 

Epidemiologi stikov ne pokličejo več in o njih ne obveščajo Ministrstvo za zdravje, da jim izda odločbo 

o karanteni na domu. Oseba, pri kateri je bila potrjena okužba s COVID-19, mora vsem osebam, s 

katerimi je bila v stiku, posredovati vsa navodila. Vsi tisti, ki so bili v stiku z okuženo osebo, naj 

ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu. Več informacij o tem je na navodilih NIJZ-a, 

ki se nahajajo na hrbtni strani tega obvestila.  

Če želimo situacijo izboljšati, moramo držati skupaj in  

biti odgovorni tako do sebe, kot do drugih! 
 

#OSTANI ZDRAV: 

Mobilna aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav je pripomoček, ki vam sporoči 

ali ste bili v stiku z okuženo osebo. Z njeno uporabo in upoštevanjem priporočil vsak izmed nas 

pripomore k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja nas samih, naših bližnjih in celotne 

družbe. 

Namestite aplikacijo: 

1. V spletni trgovini App Store ali Google Play poiščite #Ostani zdrav. 

2. Naložite aplikacijo. 

3. Odprite aplikacijo in sledite navodilom ob namestitvi. 

4. Za pomoč pokličite 080 17 87. 

Namestite jo lahko tudi s skeniranjem QR kode: 

 
Imam izbiro. Ravnam odgovorno. 

 

Hvala vam, da ste odgovorni! 

INFO: 02 577 67 50, 041 528 678: E-mail: obcina@velika-polana.si 

mailto:obcina@velika-polana.si


 

 


