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Invalidska organizacija odraslih gluhih in naglušnih prebivalcev 41 občin in mest Podravja s statusom društva v javnem interesu 

 

 

Maribor, 10. 3. 2020 

št.: 187/20 

 

OBVESTILO 
 

Zaradi ocen in opozoril Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), da je 

možnost pandemije koronavirusa (Covid19) zelo realna, Odredbe Ministrstva za 

zdravje o prepovedi na javnih prireditvah v javnih zaprtih prostorih zaprtega tipa 

v Republiki Sloveniji in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

(NIJZ), da se zaradi povečanega epidemiološkega tveganja razmisli tudi o 

smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi, je vodstvo Društva sprejelo 

naslednje omejitve: 

 

- Družabna srečanja v prostorih društva se do nadaljnjega preložijo 

- Aktivnosti društva kot so: Dan žena, itd. se do nadaljnjega preložijo  

- Informacije o dejavnostih društva so objavljene na spletni strani: 

http://www.dgnp-mb.si/ in na socialnem omrežju: 

https://www.facebook.com/pg/dgnp.maribor/posts/?ref=page_internal 

- Pozorno spremljajte tudi informacije o koronavirusu:  

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

 

Predsednica društva Ernestina Savski je že dne, 4.3. 2020 na info-okrogli mizi v 

prostorih društva podala informacije o postopkih in ravnanjih povezanih s 

koronavirusom. Prav tako je strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik podal 

izčrpna navodila povzeta s strani NIJZ (Kaj lahko storim, da preprečim širjenje 

novega koronavirusa, Nasveti za umivanje rok, Pravilna higiena kašlja), kar je 

izobešeno v vseh prostorih Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor in s 

katerim se pri izvajanju društvenih dejavnosti preventivno postopa za 

preprečevanje širjenja novega koronavirusa (Covid19).  
 

Zahvaljujemo se za razumevanje in želimo veliko zdravja 

Zahvaljujemo se za razumevanje in 
želimo veliko zdravja 
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