POZOR! To so novi ukrepi, ki se jih bomo morali držati od jutri
naprej 8. oktober 2020
Na novinarski konferenci po seji vlade so spregovorili minister za
notranje zadeve Aleš Hojs, državni sekretar na ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc in vladni govorec za
covid-19 Jelko Kacin.
V prvem delu novinarske konference so zbrani predstavili trenutno epidemiološko
stanje, v drugem pa nove ukrepe, ki jih je danes sprejela vlada.

128,80 okuženih na 100.000 prebivalcev
Število okužb v Sloveniji strmo narašča. V državi smo danes ob 3665 testiranjih na
koronavirus, kar je manj kot dan prej, ko smo jih opravili 3998, potrdili kar 387 novih
okužb, kar pomeni, da je bilo pozitivnih več kot 10 odstotkov od vseh testiranih.
Če je imela Slovenija še včeraj 116 okuženih na 100.000 prebivalcev, jih imamo
danes 128,80. Slovenija je tako že v veliki meri uvrščena na rdeči seznam. Pristojni
svetujejo, da se posamezniki pred morebitnim potovanjem v tujino pozanimajo, kakšne
so omejitve za slovenske državljane v ciljni državi potovanja.
Trenutna epidemiološka preiskovanja še potekajo, ampak, kot kažejo že preučeni
primeri, se okužbe največ širijo med zdravstvenimi delavci in zaposlenimi na
šolah. Žarišča koronavirusa v Sloveniji še vedno vztrajajo in se razvijajo na novo.
Novo žarišče tako beležimo v domu starejših v Škofji Loki, okužbe pa se še naprej širijo
v Pegazovem domu v Rogaški Slatini in domu starejših na Jesenicah.

Policija bo poostreno preverjala, ali se držite ukrepov za preprečevanje
širjenja koronavirusa
Korona se med zdravniškim osebjem UKC Maribor širi ob koncih tedna, v
uporabi hitri testi
Prepoved zbiranja več kot deset ljudi
Vlada je na dopisni seji potrdila dva odloka. Prvi se nanaša na omejitev zbiranja, drugi
pa na omejitve ponujanja in prodajanja blaga potrošnikom v Republiki Sloveniji.
Prvi odlok izhaja iz oranžnega dela predvidenih ukrepov, ki so bili predstavljeni nekaj dni
nazaj. Odlok začne veljati danes ob polnoči in omejuje oziroma prepoveduje

zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do 500 ljudi je še naprej dovoljeno na javnih
shodih in prireditvah pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno
mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
To pomeni, da je za vsako zbiranje, kjer se zbira več kot deset ljudi, potrebno pridobiti
pozitivno mnenje inštituta in ob organizaciji upoštevati njihova navodila. Na vseh teh
združenjih je prepovedana strežba hrane in pijače oziroma prirejanje kakršnih koli
zakusk, pa naj gre za pogrebe, poroke, zabave ali pogostitve po prireditvah.
Izvajanje odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi poleg
pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti. Hojs
napoveduje, da bo policija z jutrišnjim dnem identifikacijo in kaznovanje strožje
izvajala.
Omenjen odlog velja tudi za tečaje, športne vadbe in maše, kjer bodo za udeležitev
več kot deset oseb prav tako morali pridobiti pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za
javno zdravje.

Omejitev kvadrature v zaprtih prostorih in sedeča postrežba
Drugi odlok se nanaša na omejitve ponujanja in prodajanja blaga potrošnikom v
Republiki Sloveniji. Gre za dve glavni vsebinski spremembi, in sicer se lahko po
novem hrana in pijača gostom streže samo gostom, ki sedijo, gre za tako
imenovano sedečo postrežbo.
Druga sprememba pa omejuje število ljudi glede na kvadraturo. Število oseb v
zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom, kot so trgovinski centri in posamezne trgovine, banke, pošte,
lekarne in zavarovalnice, se po novem omeji na 20 kvadratnih metrov na
posamezno stranko.
»Nobena priporočila in sprejeti ukrepi namreč ne bodo obrnili krivulje širjenja virusa
navzdol, če jih ne bomo upoštevali. Zavedajmo se, da se razmere lahko še poslabšajo in
ne dopustimo, da bi začeli samozaščitne ukrepe upoštevati, ko bi bilo že prepozno,« pri
tem dodaja Kacin in poudarja, da bodo ukrepi svoje rezultate pokazali šele po štirinajstih
dneh.
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