
V občini Izola dosledno 
izvajamo ukrepe proti 
širjenju koronavirusa. 
Ob tem poudarjamo, da 
smo za ustavitev širjenja 
epidemije odgovorni vsi, 
zato pozivamo vse občan-
ke in občane, da ravnajo 
odgovorno in skladno z 
navodili pristojnih služb.

Informacije za občane 
ob epidemiji koronavirusa
18. marec 2020

Zdravstveni dom 
Izola

Civilna zaščita 
Občine Izola

Državni klicni center 
za informacije 
o koronavirusu

Nujna številka 
ob sumu na okužbo 

s koronavirusom

Oskrba onemoglih 
starejših 

v samoizolaciji

Zanesljive informacije 
v zvezi z novim
koronavirusom

Ponedeljek - petek
7.00 - 20.00

05 66 35 010

Ponedeljek - petek 
8.00 - 15.00

051 609 392

Vsak dan 
8.00 - 20.00
080 14 04



POZIV DRUŽINAM
Družine naj se zadržujejo doma ali zunaj na prostem, 
vendar brez druženja z drugimi. Športne aktivnosti 
se lahko skupaj z otrokom izvaja na prostem, vendar 
individualno. Uporaba igral, športnih igrišč in drugih 
javnih površin (športnih parkov, fitnesov na prostem, 
skate parkov, ipd.) JE PREPOVEDANA.

OSTANITE DOMA!
Eden izmed najpomembnejših ukrepov je 
samoizolacija – izogibanje stikov z drugimi. Preki-
nimo vse oblike druženj – v zaprtih prostorih in na 
prostem! Gibanje v naravi je priporočljivo, če se 
počutite dobro in nimate simptomov bolezni, ven-
dar to počnite sami oziroma v krogu družine. Izven 
doma se ne družite z drugimi ljudmi. Ob srečanju 
mimoidočih upoštevate razdaljo od 1,5 do 2 metra.

PREPOVEDANA 
so vsa javna zbiranja 
in druženja na javnih 
površinah in objektih.

UKREPAJTE!
Ob simptomih, kot 
so povišana telesna 
temperatura, kašelj 
ali kihanje, pokličite 
telefonsko številko ZD 
Izola 05 66 35 010. 
To telefonsko linijo 
uporabljajte izključno, 
če menite, da nujno 
potrebujete pregled. 
Če je mogoče, se ob 
prepoznanih simptom-
ih takoj izolirajte (tudi 
od najbližjih) in sledite 
navodilom zdravstven-
ega osebja. 

POZIV OTROKOM IN MLADIM
Pozivamo vse učence, dijake in študente, da omejijo 
vse socialne stike le na daljavo. V trenutni situaciji 
je najpomembnejše, da so otroci in mladi za nekaj 
tednov izključeni ne samo iz vrtcev, šol in fakultet, 
ampak tudi iz vseh oblik druženja ali skupinskih 
športnih ter drugih aktivnosti.



Zdravstveni dom Izola
Vstop v stavbo ZD Izola ni dovoljen! 
Pregledi bolnikov z okužbo dihal, povišano 
temperaturo se bodo izvajali izključno v 
prostorih medicine dela, prometa in športa!
Za pregled se je potrebno obvezno najaviti 
na korona-telefon: 05 66 35 010 
(od ponedeljka do petka med 7. in 20. uro).

Veterinarske ambulante 
delujejo samo za nujne veterinarske 
posege, pred obiskom pokličite dežurne 
telefonske številke.

Lekarne 
delujejo nemoteno.

Na Centru za socialno delo 
Južna Primorska, enota Izola 
so dosegljivi ves poslovni čas od ponedeljka 
do petka na telefonski številki 
05 66 22 694 in elektronski pošti 
gpcsd.izola@gov.si.
Stranke lahko vloge pustijo tudi v poštnem 
nabiralniku pred stavbo.

ZAPRTO
vsi javni objekti
nastanitvene storitve
gostinske storitve
velnes storitve
športno- rekreacijske storitve
kulturne storitve
frizerske storitve
kozmetične storitve
pedikerske storitve
storitev iger na srečo
cvetličarne

ODPRTO
prilagojeno delovanje

prodajalne živil
prodajalne z medicinskimi 
pripomočki
prodajalne s programom vrt 
in kmetijstvo
bencinski servisi
banke
pošte
trafike in kioski



POMOČ NA DOMU 
Dežurna številka 
051 609 392, 
od ponedeljka do petka 
med 8. in 15. uro. 
Ta telefonska številka je 
namenjena  občankam in 
občanom Izole izključno 
zaradi zagotovitve nujne 
oskrbe (hrana, zdravila), ki 
je preko svojih sorodnikov, 
sosedov ali znancev ne 
morejo zagotavljati. Na to 
številko občani občine Izola 
s klicem ali preko SMS spo-
ročila posredujejo podatke o 
ogroženih osebah, ki potre-
bujejo pomoč pri zagotovitvi 
z  osnovnimi življenjskimi 
potrebščinami.

NAKUPOVANJE
V trgovino po nakupe najnuj- 
nejših stvari naj hodijo samo 
zdrave osebe brez spremstva 
otrok. Starejši se nakupova-
nja izogibajmo. Upoštevajte 
socialno distanco (1,5 do 2 m) 
in omejevanja števila oseb pri 
vstopanju v trgovino, upošte-
vajte pravila čakanja pred 
trgovinami.

BREZPLAČNO 
PARKIRIŠČE 
V IZOLI
Zaradi zagotavljanja bolj- 
še mobilnost ob ustavitvi 
javnega prevoza bo do 
nadaljnjega omogočeno 
brezplačno parkiranje 
na parkirišču ARGO, na 
parkirišču pri Ladjedel-
nici, na parkirišču na 
Tomažičevi ulici in na 
občinskih parkiriščih v 
okolici zdravstvenega 
doma. Nespremenjeni 
režim parkiranja ostaja 
na parkiriščih: Lonka, 
Veliki trg in parkirišče 
za pošto.

VARSTVO OTROK NA DOMU – sprememba
Župan Občine Izola je sprejel sklep o zagotavljanju varstva na domu za otroke staršev, 
ki opravljajo urgentne poklice v razmerah epidemije. 

Starši, ki so zaposleni v sektorju kritične infrastrukture in potrebujejo varstvo otrok na 
domu izpolnijo obrazec – izjavo o potrebi po varovanju otroka na domu. K izjavi morajo 
starši priložiti potrdilo delodajalca o upravičenosti do varovanja otrok na domu. 
Izpolnjeno izjavo in potrdilo delodajalca pošljete na elektronski naslov: 
posta.oizola@izola.si. Varstvo otrok na domu bodo izvajale vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic iz vrtca Mavrica Izola in vrtca L’Aquilone.

Za morebitna dodatna 
vprašanja lahko pokličete 
koordinatorico Kristino 
Zelić, vodja Urada za 
družbene dejavnosti:
041 831 003 
kristina.zelic@izola.si



KAKO RAVNATI V 
ČASU EPIDEMIJE?

Higiena kašlja in kihanja
Dosledno upoštevanje higi-
ene kašlja in kihanja, brez 
izjeme. Ne dotikajte se oči, 
nosu in ust.

Držite razdaljo 
od (1,5) metra in pol do (2) 
dva metra.
Priporočena razdalja med 
posamezniki, ki velja za 
vse javne prostore, je od 
1,5 m do 2 m. ne stojimo v 
skupinah in se ne dotika-
mo drugih. To velja tudi za 
vse vrste v trgovinah in na 
blagajnah.

Brez druženja!
Ne zadržujte se v skupinah. 
Ne obiskujte se na domu. 
Ne prirejajte zabav ali dru-
gih oblik srečanja.

Po nakupih individualno
Po nakupih hodite individu-
alno in ne v parih. Pripo-
ročljivo je, da se nakupi 
izvajajo le za nujne stvari.

Zdravila
Če ste kronični bolnik, 
poskrbite za mesečno zalo-
go vaših predpisanih zdra-
vil. Občane pozivamo, da 
recepte za zdravila naroča-
jo preko svojega osebnega 
zdravnika. Z novo odredbo 
ministrstva lahko lekarna 
izda zdravilo na recept v 
količini, ki ustreza zdrav-
ljenju bolnika za obdobje 
največ enega meseca. Ome-
jitev je tudi pri izdajanju 
zdravil brez recepta, in 
sicer v količini enega paki-
ranja na osebo.

Delo od doma
Če je mogoče, delajte od 
doma.

Brez potovanj
Ne potujte v tujino. 
Odpovejte tako službena 
kot zasebna potovanja.

Razkuževanje osebnih 
predmetov
Razkužujte vse osebne 
predmete, ki jih dnevno 
držite v rokah, oziroma 
tiste s katerimi ste v stiku. 

To so telefoni, tipkovnice, 
ključi ter predmeti, ki se jih 
pogosto dotikamo.

Medsosedska pomoč in 
solidarnost 
Predhodno se dogovorite s 
svojim sosedom ali prijatel-
jem, da za vas v dneh more-
bitne karantene poskrbijo 
za logistično oskrbo z nuj-
nimi potrebščinami, ki vam 
bodo morebiti pošle.

Bodite odgovorni!
Ne izkoriščajte nepričako-
vanega prostega časa za 
rizična opravila – ne zaži- 
gajte vrtnega odpada, ne 
hodite v hribe, izogibajte se 
adrenalinskim aktivnostim 
(gorsko kolesarjenje ipd.) – 
ne obremenjujte reševalcev 
in gasilcev z nepotrebnimi 
intervencijami! 
Prav tako, ni čas za zbi- 
ranje in odlaganje kosov- 
nih odpadkov. Od dne 
17.3.2020 je za občane in 
druge stranke zaprt zbir-
ni center, kjer bo dežurni 
delavec omogočal dostop 
le službenim delovnim vozi-
lom.


