SPREJETI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA NOVEGA KORONAVIRUSA

Prepoved zbiranja na prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa, kjer se zbira več kot 100 ljudi.
Inšpekcijska služba MZ bo vzpostavila dežurno službo 24/7, ki bo na terenu izdajala odločbe kršiteljem
Odredbe o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih.

Merjenje telesne temperature

Zdravstveni nadzor na kopenski meji z Italijo

potnikov na letališču Jožeta Pučnika.

Verjetno tudi zaprtje maloobmejnih mejnih prehodov ter
preusmerjanje potnikov na večje mejne prehode;
s pripravami na ta ukrep smo že začeli.

Prireditve brez občinstva

Šole in vrtci ostajajo odprti

Vse športne in druge prireditve z več kot 500
udeleženci bodo potekale brez občinstva.

Kot dosedaj se bomo sproti odločali po presoji NIJZ in
glede na obseg pojava koronavirusa.
MIZŠ o vsem pravočasno obvešča šole.

SMS obvestila

Letaki v vsa gospodinjstva

Vsi potniki iz tujine, ki pridejo v Slovenijo,
dobijo SMS obvestila o preventivnih ukrepih
na območju Slovenije.

V vsa gospodinjstva bomo preko Pošte Slovenije distribuirali
tiskane letake z navodili o preventivi in ukrepanjem
v zvezi s koronavirusom.

Proračunske rezerve

Ministrstvo za ﬁnance takoj sprosti proračunske rezerve za nabavo osebne zaščitne opreme resorjem,
ki bodo izvajali javno naročanje za potrebe trenutne situacije.
Slovenija se pridruži nabavi pol milijona kosov zaščitnih mask iz skupnega javnega naročila EU.

SMS obvestila

Prepoved pristankov letal
Prepovedali bomo pristanke zrakoplovom iz italijanskih letališč, ki so iz ogroženih območij.
Prav tako bomo prepovedali lete iz Kitajske, Južne Koreje in Irana. Prepoved velja od 10.3.2020 do 31.3. 2020
z možnostjo podaljšanja. To ne velja za polete v sili in medicinske polete, ki bodo izvajali javno naročanje
za potrebe trenutne situacije.

Območja Novega mesta, Črnomlja, Metlike in Bele krajine
Do nadaljnjega se prekine izvajanje vseh preventivnih dejavnosti zdravstvenih domov Metlika, Novo mesto, Črnomelj ter Splošne bolnišnice Novo mesto.
Odložili bodo tudi vse nenujne specialistične preglede. Obiski pri osebnih zdravnikih se izvajajo po predhodnem telefonskem dogovoru.
Lorem ipsum

Delodajalci, predvsem na območjih Novega mesta, Črnomlja, Metlike in Bele krajine, naj opozorijo oz. pozovejo delavce, ki so bolni, da ostanejo doma in
sledijo navodilom NIJZ. Svetujemo opravljanje dela na domu in odsvetujemo vsa nenujna službena potovanja.

Prepoved obiskov
v bolnišnicah

Več informacij: www.gov.si/koronavirus

Prepoved obiskov
v domovih za starejše

Priporočilo za
preložitev potovanj,
ki niso nujna
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