Vlada na predlog ministrstva za zdravje in ob oceni strokovne skupine
podaljšala ukrepe in omejitve
Za sedem dni se podaljšuje uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:
 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v
Republiki Sloveniji,
 Odlok o začasni delni omejitvi oziroma prepovedi gibanja in zbiranja ljudi zaradi preprečevanja širjenja
okužb s SARS-CoV-2,
 Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije,
 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih;
S tipko Ctrl+klik – na odlok sledite povezavi na spletno stran http://www.pisrs.si , kjer so le ti objavljeni.
Za 14 dni se podaljšuje uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:
 Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike
Slovenije,
 Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.
S tipko Ctrl+klik – na odlok sledite povezavi na spletno stran http://www.pisrs.si , kjer so le ti objavljeni.
Zaradi prisotnosti novega koronavirusa moramo pri opravljanju vsakodnevnih opravil in izvajanju aktivnosti še
posebej paziti, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na ljudi okrog sebe.
Pomembno je, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za higieno rok in kašlja,
upoštevamo varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanemo doma in se po
telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom.
Pri opravljanju dejavnosti moramo upoštevati priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Prosimo, da ukrepe dosledno upoštevate!
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