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OMEJITVE, POVEZANE S PREPREČEVANJEM ŠIRJENJA IN OKUŽB Z
NALEZLJIVO BOLEZNIJO SARS CoV-2 V OBČINI POLJČANE
Vlada RS je na seji 14. 10. 2020 sprejela več odlokov, s ciljem omejitve širjenja okužb z
novim koronavirusom SARS CoV-2, in sicer:
- Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Odlok o
spremembah
- Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter
prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi,
- Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in

- Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji.
V navedenih odlokih so predpisane različne oblike omejitev po posameznih statističnih
regijah v Republiki Sloveniji glede na nevarnost širjenja okužb. Ta se ocenjuje glede na 14dnevno incidenco na 100.000 prebivalcev in se regije delijo na t.i. rdeče in oranžne regije.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je 16. 10. 2020 objavil podatke o številu okužb
glede na 14-dnevno incidenco na 100.000 prebivalcev po posameznih statističnih regijah
Slovenije - seznam t.i. rdečih in oranžnih regij. Naslednji seznam bo NIJZ objavil naslednji
četrtek.
Podravska statistična regija, v katero sodi tudi občina Poljčane, spada za obdobje od 1.
10. 2020 do 14. 10. 2020 med t.i. rdeče statistične regije. Zato od sobote, 17. 10. 2020 dalje
veljajo določene omejitve pri gibanju ljudi, izvajanju storitvenih dejavnosti in obveznosti,
povezanih s preprečevanjem širjenja okužb, ki so predvsem sledeče:
-

obvezno nošenje zaščitnih mask na prostem (razen opredeljenih izjem),

-

delna omejitev gibanja iz rdeče regije (razen določenih izjem) – konkretno iz
podravske statistične regije,

-

začasna prepoved opravljanja gostinske dejavnosti – dovoljena je izključno dostava
hrane in pijače ali njen osebni prevzem,

-

opravljanje gostinske dejavnosti je dovoljeno le v nastanitvenih obratih in le za goste
nastanitvenega obratih med 6.00 in 23.00 uro,

-

v frizerskih in kozmetičnih salonih je dovoljena le ena stranka v prostoru ne glede na
velikost prostora,

-

fitnesi in drugi športni-rekreacijski centri so zaprti,

-

prepoved zbiranja nad 10 oseb,

-

splošna prepoved vseh prireditev, shodov, porok in verskih obredov.
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Za natančno in ažurno sledenje vsem omejitvam in glede odgovorov na konkretna vprašanja
sledite dnevno-informativnim oddajam in objavam posameznih pristojnih ministrstev ter
NIJZ.
Ostanite zdravi!
Poljčane, 16. 10. 2020
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