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Zadeva: Zagotavljanje izvajanja dejavnosti ob izvajanju ukrepov preprečevanja širjenja
koronavirusa
Spoštovani,
Obveščamo vas, da je zaradi razglašene pandemije COVID-19 in nezadržnega širjenja
koronavirusa po Sloveniji minister za zdravje, dne 12. marca 2020 razglasil epidemijo. Virus se
nezadržno hitro širi, zato so primerni in ustrezni vsi ukrepi, s katerimi se skuša zmanjšati hitrost
širjenja virusa in posledično število obolelih. Zaradi preprečevanja in omejitve širitve
koronavirusa je pristojno ministrstvo sprejelo ukrepe, ki se nanašajo na zaprtje vzgojnoizobraževalnih institucij in delodajalcem predlagalo, da izkoristijo možnosti, da delavcem
omogočijo delo od doma in druge oblike dela.
Z današnjim dnem je bil aktiviran tudi Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.
Ker sodite med gospodarske družbe, zavode in organizacije, ki opravljate dejavnost, ki je
ključnega pomena za delovanje države in ste zato z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite
in reševanja (priloga 1) določeni kot nosilci izdelave načrtov zaščite in reševanja vas pozivamo,
da svojo dejavnost organizirate tako, da zagotovite nemoteno izvajanje dejavnosti, hkrati pa v
kar največji meri upoštevate priporočila pristojnega ministra za organizacijo dela, ki bo
prispevala k zmanjšanju hitrosti širjenja virusa.
Pri organizaciji dela upoštevajte navodila NIJZ glede skrbi za higieno rok, organizacije
sestankov, prezračevanja in higiene delovnih prostorov. Obveščamo vas, da se zaščitne maske
in ostala zaščitna oprema še vedno zagotavlja za potrebe zdravstva.
Prosimo vas, da se vse potrebne informacije povežete s pristojno izpostavo Uprave RS za
zaščito in reševanje, na območju katere delujete.
S spoštovanjem.
Srečko Šestan
POVELJNIK CZ RS
Poslano:
- naslovnikom po seznamu,
- vsem izpostavam URSZR, ki posredujejo te usmeritve vsem javnim službam na njihovem
območju,
- Sektor za operativo,
- URSZR, podpora.stabcz.rs@urszr.si.
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