posodobljeno na 08. 06. 2020

VPRAŠANJA IN DGOVORI O IZREDNIH RAZMERAH ZARADI EPIDEMIJE COVIDA-19

VPRAŠANJA O UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME
Katera so nova pravila o uporabi zaščitnih mask?
Uporaba zaščitnih mask - ali zaščite za nos in usta - je obvezna v zaprtih prostorih in pri vseh oblikah druženja na
prostem, kjer ni mogoče ohranjati varnostne razdalje. Edine izjeme veljajo za osebe, ki so sostanovalci, otroke do
6. leta starosti, invalide, ki ne morejo neprekinjeno nositi osebne varovalne opreme, in za vse druge primere, ki so
navedeni v teh vprašanjih.

Ali je uporaba osebne varovalne opreme obvezna tudi na javnih prevoznih sredstvih?
Da. Uporaba rokavic pa ni obvezna.

Katera navodila veljajo za taksije in najeta vozila z voznikom?
Pri tej obliki javnega prevoza, ki ni redne narave, je treba vedno uporabljati zaščito za nos in usta, preklicana pa je
omejitev prevoza največ dveh potnikov naenkrat.

Ali je treba nositi zaščitno masko tudi v osebnem vozilu?
Ne, če so potniki sostanovalci. Drugače lahko vozilo (avto, motor, drugo) zasede največje dovoljeno število
potnikov, pod pogojem da vsi nosijo zaščito za nos in usta.

Ali je treba nositi zaščitne maske ali druge oblike zaščite, tudi ko opravljamo telesno dejavnost?
Ne. Priporoča pa se, da s sabo vzamemo zaščitno sredstvo, za primere, ko nam ne bi uspelo ohraniti varnostne
razdalje.

Ali so rokavice obvezne v vseh trgovinah?
Ne. Njihova uporaba je omejena na trgovine z živili, vključno tržnice in supermarketi, kjer se kupci dotikajo blaga.
Druge maloprodajne trgovine pa morajo kupcem ob vhodu dati na voljo rokavice za enkratno uporabo in/ali
razkužila za roke na osnovi alkohola.

Ali je uporaba maske na plaži obvezna?
Ni obvezna, če spoštujemo medsebojno varnostno razdaljo.

DRUGA POGOSTA VPRAŠANJA
Ali smejo bodoči očetje prisostvovati porodu?
Da, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov (medsebojna razdalja, uporaba osebne varovalne opreme) in pod
pogojem, da nimajo sumljivih simptomov ali da niso prišli v stik z osebami s potrjeno okužbo s covidom-19.

Ali lahko povabim prijatelje na večerjo k sebi domov?
Da, lahko povabimo k sebi domov osebe, ki niso naši svojci ali partnerji, pod pogojem da spoštujemo določbe za
zajezitev širjenja okužbe, kot sta medsebojna razdalja in razkuževanje rok, in da preprečimo gnečo v manjših
prostorih.

Ali je še potrebna samoizjava, ko smo na poti?
Ne.

Ali lahko vsi prebivalci Furlanije - Julijske krajine potujejo v druge italijanske dežele?
Da.

Ali se lahko dejavnosti, določene in naštete v 2. točki odredbe št. 16, izvajajo tudi v zaprtih prostorih
športnih društev, zasebnih krožkov in podobnih organizacij?
Da, a ob spoštovanju smernic, določenih za posamezno dejavnost (za gostinske, nastanitvene obrate ipd.). Mednje
spadajo tudi bari kinodvoran, vključno tistih, ki se nahajajo v nakupovalnih centrih.

