OBČINA HRPELJE-KOZINA
Dežurna številka za informacije
glede Koronavirusa
Vsak dan od 7.00 - 18.00 ure

05 620 53 60
UMIVANJE ROK

Roke si večkrat na dan umijte
s toplo vodo in milom. Še
posebej, po obisku trgovine,
prihodu v hišo itd..

RAZKUŽEVANJE
Če nimate možnosti
umivanja rok, uporabite
razkužilo z vsaj 60% alkohola.

UPORABA MASK
Obvezno nosimo zaščitne
maske - tudi zunaj. Maska
naj bo pravilno nameščena.
Z nošenjem maske pred
okužbo ne boste zaščitili le
sebe, ampak tudi druge.

ZAGOTAVLJANJE RAZDALJE
Pri stiku z drugimi osebami
poskrbite, da zagotavljate
zadostno varnostno razdaljo.

Zaradi sprejemanja novih odlokov, spremljajte
objave preko FB Občina Hrpelje-Kozina, spletne
strani www.hrpelje-kozina.si in dnevnih občil,
kjer bomo objavljali ažurne informacije.

Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem
stiku z okuženo osebo neposredno ali preko
aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so
v karanteni na domu.
Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku,
obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v
sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil,
ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo
organizira tako, da ne bo možen morebiten
prenos okužbe na druge zaposlene med delom in
niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa
naj oseba ostane v karanteni na domu.
Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki si dela
ne morejo urediti na tak način, da ne bi ogrožali
drugih, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo
svojega izbranega zdravnika.

Organizacije in prostovoljce vabimo, da se aktivno vključijo v naloge Civilne zaščite pri
zagotavljanju različnih oblik pomoči prizadetemu prebivalstvu in izvajanju ukrepov za
preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 na območju občine Hrpelje-Kozina.
Prostovoljci naj bodo zdravi polnoletni občani, mobilni, brez kroničnih bolezni ali
kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi. Zahteva se, da v zadnjih dveh tednih niso bili
v neposrednem stiku z okuženo osebo. Kot prostovoljec ne more sodelovati oseba, ki je
razporejena v sistem zaščite in reševanja, Policijo ali Slovensko vojsko.
PRISTOPNA IZJAVA PROSTOVOLJCA in dodatne informacije so dostopne na spletni strani
občine: http://www.hrpelje-kozina.si/postani-prostovoljec/. Pristopno izjavo vam lahko
pošljemo tudi na dom.
Pomoč prostovoljcev bo aktivirana le v primeru, ko bi razmere narekovale vključitev
dodatne pomoči. Za prostovoljce bomo izvedli kratko usposabljanje za delo in zagotovili
opremo in ustrezna zaščitna sredstva.
Hvala vsem, ki ste pripravljeni pomagati!

Trgovina Fama v času pandemije
ponovno pričenja z dostavo
hrane na dom, saj želijo svojim
strankam, predvsem tistim, ki se
težje odpravijo v trgovino, stati
ob strani.

05 6890 390

Zaradi izrednih razmer je picerija
Jakob zaprta za obiskovalce.
Nadaljuje pa z dostavo hrane.

031 881 110
Picerija
in
oštarija
Tonca
omogoča naročilo pic z osebnim
prevzemom. Za naročila ter vse
informacije smo dostopni na
telefonski številki

031 322 884
Slaščičarna KONNA nudi dostavo
ali prevzem sladic.
Vsa naročila sprejemajo preko
FB ali preko telefona:

041 676 364
Tuš Kozina omogoča prevzem
naročil pred trgovino. Na spletni
strani naročite izdelke, izberete
uro prevzema in jih prevzamete
na Kozini, pred trgovino.

www.hitrinakup.com
Če ste ponudnik in imate kakšno posebno ponudbo v času
epidemije, nas kontakirajte na dežurno številko in Vas bomo
dodali na seznam.

