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OBVESTILO OBČANOM OBČINE ŽALEC 
 
 

Spoštovani, 
 
glede na trenutno svetovno dogajanje v zvezi s pojavom novega koronavirusa (SARS-CoV-
2), ki sproža skrbi in vprašanja, smo v Štabu Civilne zaščite Občine Žalec skupaj z 
Zdravstvenim domom Žalec ter uradnimi podatki s strani NIJZ pripravili kratke informacije o 
virusu. 
 
SUM NA BOLEZEN: 
 
Če ste v obdobju 14 dni po vrnitvi iz naslednjih območij: Kitajska (vključno Honkokg in 
Macao), italijanske regije Lombardija, Benečija, Piemont in Emilija-Romanija, Južna Koreja, 
Iran, Japonska in Singapur* (*glede na širjenje koronavirusa SARS-CoV-2 se bodo dodajala 
območja s povečanim tveganjem) zaznali znake bolezni, ki so navedeni spodaj: 
 
ZNAKI BOLEZNI/OKUŽBE SO: 
 

- vročina, 
- kašelj, 
- občutek pomanjkanja zraka – oteženo dihanje, ker je običajno tudi za pljučnico. 

 
POKLIČITE: 
 

 ZD ŽALEC 03 713 43 00, kjer bodo vaš klic preusmerili k vašem izbranem zdravniku 
ali 

 direktno vašega izbranega zdravnika ali  

 Splošno Bolnišnico Celje (24ur /dan) 03 423 30 79 ali 

 NIJZ 031 646 617, vsak dan med 9. in 17. uro. 
 
NAVODILA S STRANI ZDRASTVENEGA DOMA ŽALEC 
 
V kolikor imate znake okužbe in obstaja možnost, da ste bili v stiku z okuženo osebo ali ste 
potovali na ogroženih območjih ter potrebujete zdravstveni nasvet, NAJPREJ POKLIČITE ali 
po elektronski pošti kontaktirajte svojega osebnega zdravnika, ki vam bo posredoval 
nadaljnja navodila. 
 
V primeru težkega dihanja ali drugega življenjsko ogrožajočega stanja pokličite 112! Le tako 
bomo lahko zajezili in omejili širjenje virusa. 
 
Zelo pomembno je, da se okuženi bolniki ne gibljejo prosto in brez zaščite po zdravstvenih 
ustanovah, saj s tem širijo okužbo. Bolniki, ki niso življenjsko ogroženi, morajo obvezno ostati 
doma. 
 



 
 
 
 
PREPREČEVANJE PRENOSA 
 
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki 
povzročajo okužbe dihal.  
Priporočljivo je upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe: 
 

- izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; 
- izogibanje obiska javnih prireditev; 
- ne dotikamo se oči, nosu in ust; 
- zračenje zaprtih prostorov; 
- upoštevamo pravila higiene kašlja in kihanja; 
- redno izvajamo umivanje rok z milom in vodo; 
- v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko 

razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. 
Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za 
čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

- v primeru, da zbolimo, ostanemo doma ter pokličemo eno prej navedenih kontaktnih 
telefonskih številk. 

 
PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN NAVODILA O KORONA VIRUSU DOBITE NA 
SPLETNIH POVEZAVAH: 
 

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

          
 
 

Poveljnik CZ OŽ 
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