OBČINA
HRPELJE – KOZINA

OBVESTILO
o množičnem testiranju prebivalcev
Občanke in občane Občine Hrpelje – Kozina obveščamo, da bo brezplačno testiranje
s hitrim antigenskim testom na okužbo z novim koronavirusom SARS- CoV-2 (COVID19), potekalo v

soboto 20. in 27. marca 2021, med 9.00 in 13.00 uro,
v pritličju Občine Hrpelje-Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14.
S seboj prinesite osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Udeležence
testiranja vljudno prosimo, da dosledno upoštevajo navodila Civilne zaščite.
Lepo pozdravljeni in Ostanite zdravi!
Hrpelje, 15. 3. 2021

Robert KASTELIC l.r.
Poveljnik Civilne zaščite
Občine Hrpelje-Kozina

Saša LIKAVEC SVETELŠEK l.r.
Županja Občine Hrpelje-Kozina

OBČINA HRPELJE – KOZINA
CIVILNA ZAŠČITA

SPLOŠNA NAVODILA IN INFORMACIJE PREBIVALCEM
o poteku množičnega testiranja na prisotnost SARS – CoV-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Upoštevajte vsa izdana navodila in priporočila Civilne zaščite.
Pravilno uporabljajte obrazno masko.
Pred vstopom in ob izstopu iz objekta si razkužite roke.
Upoštevajte medosebno razdaljo 2 metra.
Upoštevajte označeno smer gibanja.
Invalidna ali gibalno ovirana oseba naj za pomoč zaprosi pripadnika Civilne zaščite.
Pred odvzemom brisa pripravite osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja.
Pri vnosu telefonskih številk v sistem lahko pride do napake, zato svojo številko dodatno
preverite.
V izogib zapletom pri obveščanju predlagamo uporabo GSM številke slovenskega mobilnega
operaterja.
V prostor za testiranje vstopajte posamično.
Obveščanje o rezultatu testiranja COVID-19: Pisna potrdila o rezultatu testiranja se ne
izdajajo. S telefonske številke NIJZ-ja (051 285 886) prejmete SMS sporočilo, na katerega
odgovorite z zadnjima dvema znakoma številke na kartici ZZZS (9-mestna).
V kolikor testirana oseba v roku 4 ur po testiranju ne prejme SMS sporočila z izvidom testa,
pokliče na telefonsko številko izvajalca testiranja, ki je objavljena na spletni strani občine.
Testiranje je brezplačno, predhodno naročanje ni potrebno.
Potek obveščanja o rezultatih testiranja je objavljen tudi na spletni strani NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/rezultati-covid.

15. Klicni center za informacije v zvezi z novim koronavirusom: 080 14 04 (od ponedeljka do

petka med 8. in 18. uro).
informacije in navodila glede epidemije Covid-19 so objavljene na:
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/.
Informacije policije glede prehajanja meje med epidemijo in drugih ukrepov: 01 514 70 01.
Brezplačni telefon za psihološko podporo: 080 51 00.
Stanje okuženosti in druge informacije povezane z epidemijo so objavljeni na Covid-19
Sledilniku: https://covid-19.sledilnik.org.
Spremljajte uradno spletno stran Občine Hrpelje-Kozina http://www.hrpelje-kozina.si/ .
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