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NUJNO OBVESTILO zaradi epidemije koronavirusa 

 

Slovenija se intenzivno pripravlja na širitev epidemije bolezni koronavirusa 
in v ta namen reorganizira javno življenje. 

 
Občina Železniki bo za vse, ki so v karanteni in jim svojci, sosedi ali drugi 

ne morejo pomagati, organizirala nabavo nujnih prehranskih in 
zdravstvenih proizvodov. Prosimo, da v času, ko se bolezen zelo hitro širi,  

pomagajo tudi prostovoljci, s poudarkom na solidarni pomoči med občani 
v posameznih krajih ali v večstanovanjskih objektih. 

 
Zbiramo informacije o potrebah za nujno varstvo otrok na domu, katerih 

starši ste dolžni še naprej opravljati svoje delo (zdravstveni delavci, 
zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so 

pomembne za oskrbo prebivalstva). 

Zbiramo tudi kontaktne podatke prostovoljcev, ki so na voljo za morebitno 
pomoč, tudi za varstvo otrok na domu.  

Prosimo javite se na spodaj navedene kontakte občine. 
 

Starše prosimo, da poskrbite, da bodo otroci ostali doma in jim preprečite, 
da bi se zbirali na igriščih in drugih površinah; lahko gredo v naravo 

posamično. Igrišča so zaprta. Nadzorovali jih bodo policija in medobčinsko 
redarstvo. Mladi, ne družite se v tem času med seboj. 

 
Izogibajte se nenujnih stikov z drugimi ljudmi in skrbite za higieno 

umivanja, higieno kašlja ter za varno razdaljo med ljudmi, vsaj 1,5 m.  
 

Spremljajte informacije po medijih in dosledno upoštevajte navodila 
vladnih služb in civilne zaščite. Ostanite doma in ne hodite nikamor, če to 

ni nujno potrebno. Če morate v trgovino, naj gre le ena zdrava odrasla 
oseba za vsako gospodinjstvo. 

 

Z odredbo je prepovedano kurjenje v naravnem okolju na območju občine 
Železniki, z namenom zagotavljanja operativnega delovanja gasilskih enot 

za potrebe epidemije koronavirusa. 
 

Na spletni strani občine https://www.zelezniki.si/ objavljamo informacije 
glede koronavirusa. 

Kontaktni podatki Občine Železniki kot Centra za občinsko pomoč v času 
koronavirusa so: 04/500-00-00, uprava@obcina.zelezniki.si. 

 
mag. Anton LUZNAR           Aleksander HAJDINJAK 

         župan      poveljnik Civilne zaščite 
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Obvestilo zdravnikov 
 

 
Ob razglasitvi epidemije z novim korona virusom in uvedenih izrednih 

razmer, smo se zdravniki v zdravstvenem domu Železniki odločili, da so 
do nadaljnjega vrata v čakalnico ambulant splošne medicine zaklenjena. 

Na vratih bo medicinska sestra izvajala triažo pred vstopom v čakalnico, v 

primeru da na vratih ni sestre, ja tam na voljo zvonec. 
V ambulanto lahko vstopijo samo naročeni pacienti! 

  
Pacienti, ki so naročeni in kažejo znake okužbe zgornjih dihal ali so imeli v 

zadnjih dneh vročino, se najprej oglasijo pri triažni sestri na vhodu v 
čakalnico, da jim da masko in si razkužijo roke. 

 
Bolniki z znaki okužbe zgornjih dihal, vročino in z znanim kontaktom z 

obolelim z novim virusom, v čakalnico nimajo vstopa! Ravnajo po 
znanem navodilu NIJZ, da kontaktirajo svojega osebnega zdravnika (oz. 

zdravnika, ki ga nadomešča) od doma ali iz avta. 
Pacienti, ki so brez znakov prehladnih bolezni, morajo ob prihodu in 

odhodu razkužiti roke. 
  

Več navodil o preprečevanju in na splošno o COVID 19: 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 
  

Obveščamo vas, da po Odredbi Ministrstva za zdravje 11.3.2020, do 
nadaljnjega prekinjamo ves program preventivne dejavnosti. V 

kolikor ste že naročeni na preventivne preglede, vam svetujemo, da 
pokličete v ambulanto in se dogovorite za prestavitev termina.   

  
Prosimo, da vse zdravstvene storitve, ki jih lahko opravite brez pregleda 

pri zdravniku, opravite preko maila osebnega zdravnika ali preko telefona. 
  

 
V vašem in našem interesu je, da zmanjšamo možnost okužbe na 

minimum. Upoštevajte podana navodila, ki jih po medijih slišite 
vsakodnevno! 
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