KORONAVIRUS:
KAKO RAVNATI DO 3. APRILA

Kako daleč se moram držati od drugih ljudi? Najmanj 1 meter.
Kaj če imam vročino? Če imaš vročino nad 37.5°C, pokliči osebnega zdravnika, ostani doma in
NE hodi na urgenco.
Smem v druge občine? Absolutno NE, razen v nujnih primerih.
Ali se smem premikati zaradi zdravstvenih razlogov? Da, vsekakor.
Smem v drugo občino zaradi službenih razlogov? Da, premiki zaradi službenih razlogov so
dovoljeni. Pri premikih zaradi službenih razlogov med različnimi občinami na zaščitenem območju
je treba s seboj imeti samoizjavo.
Če se nahajam zunaj zaščitenega območja, se lahko vrnem domov? Da, vrnitve na domači
naslov so dovoljene.
Kdo nikakor ne sme zapustiti svojega doma? Starejše osebe in ljudje z oslabljenim imunskim
sistemom ali boleznijo.
Maše in drugi verski obredi bodo potekali redno? Ne.
Bari, sladoledarne, restavracije lahko redno obratujejo? Da, med 6. in 18. uro ob upoštevanju
varnostne razdalje 1 metra med strankami.
Kaj pa srednje in velike trgovine? Bodo zaprte v prazničnih in predprazničnih dneh razen trgovin
z živili.
Kaj pa lekarne in trgovine s parafarmacevtskimi izdelki? Redno obratujejo.
Vrtci, šole in univerze? Bodo zaprti do 3. aprila.
Sestanki, posveti, dogodki in prireditve? Prepovedani.
Pubi, kina, telovadnice, bazeni, diskoteke, muzeji, knjižnice? Zaprti.
Občinski uradi? Večina storitev je dostopnih na spletu. Zagotovljene so osnovne in nujne storitve.
Smem v trgovino? Da, toda samo en družinski član na enkrat.
Smem na kosilo/večerjo k sorodnikom? To ne spada med nujne premike. Smisel predpisov je, da
ostanejo ljudje čim več doma in da se prepreči širjenje okužbe.

Smem na sprehod z otroki? Da, kjer ni množice ljudi in ob upoštevanju varnostne razdalje.
Odhajanje z doma ni prepovedano, treba pa se je izogibati množicam ljudi (takih, ki ne sodijo v ožji
družinski krog ali ki ne delijo skupnega prebivališča).
Smem poskrbeti za svoje starejše družinske člane, ki potrebujejo pomoč? To so nujni primeri.
Zapomni si le, da so starejši ljudje najbolj ogroženi, zato jih moraš zavarovati pred morebitno
okužbo.
Smem po nakupe v mesto? Da, trgovci pa morajo določiti največje možno število obiskovalcev
trgovine ob upoštevanju varnostne razdalje. Trgovine in nakupovalni centri bodo vsekakor zaprti ob
sobotah in nedeljah.
Tovorni transport in kurirske storitve so zagotovljene? Da, so zagotovljene.
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