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ZADEVA:

Ukrepi Občine Žalec o PREPOVEDI OBRATOVANJA VSEH
LOKALOV IN NE-ŽIVILSKIH TRGOVIN (prehrana ljudi in živali)

Spoštovani.
S ciljem čim večjega omejevanja javnega zbiranja in druženja ljudi, da v največji možni meri
omejimo in preprečujemo nadaljnje širjenje koronavirusa SARS-CoV-2, od ponedeljka, 16.
marca 2020 od 00. ure do preklica, Štab Civilne zaščite Občine Žalec sprejema naslednje
ukrepe:
- zaprejo se vsi lokali in obrati v občini Žalec, katerih storitve niso nujne za preživetje in kjer
prihaja do večje koncentracije zbiranja in druženja ljudi (kot npr. cvetličarne, kozmetični in
frizerski saloni, gostinski lokali in restavracije – dovoljena je dostava hrane ter prodaja in
prevzem hrane na brezstični način, ob upoštevanju priporočil za samozaščito; priporočamo
brezgotovinsko poslovanje),
- zapre se javni WC,
- zaprejo se športni, fitnes in drugi objekti v javni in zasebni lasti,
- PREPOVEDANA so vsa javna zbiranja in druženja na javnih površinah, pri čemer
izpostavljamo igrišča in igrala,
- trgovska podjetja pozivamo, da v svojih trgovinah namestijo razkužila za kupce in uvedejo
druge ukrepe, s katerimi bodo ustrezno zaščitili zaposlene z uporabo zaščitne opreme
(maske, rokavice). Ob tem ponovno pozivamo občane, da v trgovino po nakupe najnujnejših
stvari hodijo samo zdrave osebe brez spremstva otrok. Priporočamo uvedbo socialne
distance in omejevanje števila oseb pri vstopanju.

Kot izhaja iz vladnega sporočila za javnost »Z namenom zajezitve širjenja virusa so bili
dogovorjeni tudi ukrepi s področja javnega potniškega prometa in glede obratovanja lokalov,
ki bodo konkretizirani že v ponedeljek, 16.3.2020. V pripravi pa je tudi nabor ukrepov za pomoč
gospodarstvu zaradi posledic širjenja koronavirusa, z namenom ohranitve delovnih mest in
likvidnosti podjetij.«, bodo vsa nadaljnja navodila in podrobnost ukrepov določena v uredbi
Vlade RS, ki je napovedana za ponedeljek, dne 16. 3. 2020.
Robert VASLE,
poveljnik štaba Civilne zaščite
Občine Žalec

Tekst za objavo na javnih medijih:
Priloga je zgornja odredba!!!!
PREPOVED OBRATOVANJA VSEH LOKALOV IN NE-ŽIVILSKIH TRGOVIN
Spoštovani,
glede na situacijo in dejstvo, da se ljudje še vedno neodgovorno obnašajo in ne jemljejo
situacije resno, smo se tudi v Občini Žalec odločili, da izdamo odredbo o PREPOVEDI
OBRATOVANJA VSEH LOKALOV IN NE-ŽIVILSKIH TRGOVIN. Veljala bo od
PONEDELJKA, 16. marca 2020, OD 00. ure NAPREJ do preklica.
Prav tako bomo zaprli javni WC ter prepovedali zadrževanje in druženje na javnih
površinah. Iz izjave za javnost(*) lahko razberemo, da ukrep vsekakor bo, tudi na ravni
celotne države. Pristojne pozivamo k sprejemu jasnih navodil za živilske trgovine in k
ZAŠČITI vseh zaposlenih v izpostavljenih sektorjih. Nujno je, da se za živilske trgovine
sprejme enoten protokol, saj nam nobena samoizolacija in zapiranje vse povprek ne
bo pomagalo, če se bodo ljudje množično in nekontrolirano zbirali in gnetli v
prodajalnah. Prav tako pozivamo k ukrepom zaščite delavcev v vseh podjetjih z velikim
številom zaposlenih.
*("Z namenom zajezitve širjenja virusa so bili dogovorjeni tudi ukrepi s področja
javnega potniškega prometa in glede obratovanja lokalov, ki bodo konkretizirani že
jutri. V pripravi pa je tudi nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi posledic širjenja
koronavirusa, z namenom ohranitve delovnih mest in likvidnosti podjetij.").
Hvala za razumevanje.

