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POZIV ZA OSEBE OZIROMA DRUŽINE V SAMOIZOLACIJI 

Civilna zaščita in Občina Braslovče pozivata občanke in občane, ki jim je bila odrejena 

samoizolacija oziroma so prišli iz tujine, da se dosledno držijo navodil. 

V primeru, da kažete znake okužbe oziroma ste se vrnili iz tujine, pokličite izbranega ali 

dežurnega zdravnika in mu povejte, da ste se vrnili iz tujine oziroma mu opišite simptome. Z 

zdravnikom se boste dogovorili za pregled oziroma dobili nasvet glede na vaše zdravstveno 

stanje. Svetoval vam bo glede samoizolacije. 

 

SAMOIZOLACIJA pomeni, da oseba in vsi družinski člani ter druge osebe, ki z njo živijo v 

skupnem gospodinjstvu, ostanejo doma. To pomeni: 

- da NE hodijo v službo, 

- da NE hodijo v trgovino, lekarno in po drugih opravkih, 

- da lahko gredo na sprehod, NE SMEJO pa imeti stika z drugimi osebami. 

Doma ravnajte v skladu z navodili NIJZ: 

- preden zakašljate ali kihnete, pokrijte usta in nos z robčkom ali zakašljajte in kihnite v 

zgornji del rokava in ne v svojo dlan; 

- skrbno si umivajte roke (z milom in vodo), po potrebi tudi razkužujte. 

Ponovno poudarjamo, da ne hodite v trgovino, lekarno in po drugih opravkih – naj to namesto 

vas storijo zdravi sorodniki oz. nas pokličite na telefonsko številko 080 26 46 in se bomo 

dogovorili za dostavo potrebščin. Telefonsko številko 080 26 46 je vzpostavila Občina 

Braslovče ravno z namenom oskrbe in pomoči tistim, ki zaradi preprečitve širjenja okužbe ali 

nevarnosti okužbe, sami ne morejo po opravkih oziroma jim drugi zdravi sorodniki, sosedje ali 

prijatelji ne morejo pomagati. 

Za pomoč in usmeritve smo vam na voljo na telefonski številki 080 26 46 ali po elektronski 

pošti cz@braslovce.si. 

Vse občanke in občane pozivamo, da se navodil držijo. Civilna zaščita je v sodelovanju z 

občino Braslovče pripravila niz ukrepov, s katerimi preprečujemo širjenje epidemije v našo 

občino. Pozivamo vse, da se držite pravil. Zdravje je naše največje bogastvo – varujmo ga.  

Vsa podrobna navodila v zvezi z epidemijo dobite na spletni strani www.nijz.si. 
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