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OPOZORILO O UPOŠTERVANJU ZAHTEVANIH UKREPOV 
ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSA COVID-19 

 
V naši občini smo imeli v zadnjih 14-dneh 40 potrjenih primerov okužbe, v zadnjih 21 dneh 
71 potrjenih primerov. To je največ od vseh štirih občin Loškega območja. Takšna neugodna 
statistika nas spremlja že več kot en mesec in ne sledi 
sorazmerno dobremu statističnem povprečju v regiji.  

Verjamem, da so tudi največji dvomljivci spoznali, da se 
je potrebno obnašati odgovorno do ostalih ter z vsemi 
ukrepi zmanjševati, da bi se širjenje ustavilo. Glede na 
stanje epidemije moramo ukrepe jemati z vso resnostjo. 
Striktno je potrebno upoštevati priporočila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje.  

Nošenje mask je obvezno (z nošnjo maske ščitimo 
predvsem druge in obenem kažemo odgovoren odnos do soljudi): 

 pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih 
 pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče 

zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra 
 v osebnih vozilih. 

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok. Kot zaprt javni kraj oziroma 
prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz 
oseb v zaprtih kabinah. 

V tem tednu se bodo odprle šole za prvo triado. To pomeni veliko odgovornost za starše, da 
bodo ustrezno osvestili svoje otroke. Odpiranje šol bo varno samo, če se bomo držali pravil. 

Hitro testiranje na okužbo z virusom Covid-19 izvajajo tudi v ambulanti Arcus Medici v Žireh 
(https://arcusmedici.si/), kjer pa je potrebna predhodna najava. Množični hitri testi so 
namenjeni osebam brez simptomov, bolni pa naj se obrnejo na izbranega osebnega 
zdravnika, ki jih bo napotil na testiranje v covid center v Zdravstvenem domu Škofja Loka. 

V kolikor imate možnost, se prijavite na seznam za cepljenje oziroma se dajte cepiti. Kako se 
bo obnašal virus po koncu pandemije, je odvisno od treh dejavnikov: kako dolgo smo ljudje 
imuni proti virusu, kako hitro se virus razvija (mutira) in kako velik del populacije bo postal 
imun med samo pandemijo Lahko ga bomo obvladali samo zaradi spoštovanja ukrepov, 
moderne medicine in cepiv. Posebej bi pa opozoril mlade, ki tudi ob okužbi, praviloma nimajo 
kakih posebnih posledic in težav, da se obnašajo odgovorno, saj s tem preprečujejo širjenje 
virusa. 

Žirovke in Žirovci. Verjamem, da bomo tudi to preizkušnjo, predvsem z vašo in našo 
angažiranostjo, prebrodili na najboljši možni način. Z neodgovornim obnašanjem škodujemo 
sebi in drugim ter posledično podaljšujemo vladne ukrepe, čeprav si vsi želimo vrnitev v 
normalno življenje. Naredimo vse, da se bo to zgodilo čimprej. 
 

Bodite in ostanite zdravi. 

     Poveljnik civilne zaščite Občine Žiri 

Janez Tratnik l.r. 

Če pri sebi opazite 
simptome, ki bi kazali na 
okužbo z virusom covid-
19, se po telefonu 
posvetujte z osebnim 
zdravnikom, ki vam bo 
dal nadaljnje informacije. 


