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Številka: 166-1/2020-287
Datum: 21. 10. 2020

Zadeva:  Obvestilo o poslovanju četrtnih skupnosti in javnih zavodov Mestne občine Ptuj v času 
razglašene epidemije COVID-19

Spoštovani,

zaradi razglašene epidemije COVID-19 in nezadržnega širjenja koronavirusa po Sloveniji, ki ogroža zdravje 
in življenja ljudi ter druge posledice, ki so ogrozili prebivalce, in realne možnosti, da v zelo kratkem času 
zajame še večje število ljudi, kar ima lahko velik socialno varnostni in ekonomski vpliv, se dne 19.10.2020 
aktivira Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri 
ljudeh, ker je potrebno poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi sile in sredstva za 
zaščito, reševanje in pomoč.
Dne 19. 10. 2020 je županja Mestne občine Ptuj sprejela Sklep o aktiviranju Načrta zaščite in reševanja ob 
pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh na območju Mestne občine Ptuj, 166-
1/2020-278, s katerim se aktivira tudi Štab Civilne zaščite Mestne občine Ptuj. 

Z današnjim dnem 21. 10. 2020 so do preklica ustavljene vse aktivnosti in zaprti vsi prostori četrtnih 
skupnosti, narodni dom in stara steklarska, prekinjajo se vsi najemi in aktivnosti v domovih krajanov.

Tudi večina javnih zavodov Mestne občine Ptuj se je odločila, da zaradi hitrega širjenja novega virusa svoje 
ustanove zaprejo za javnost in do nadaljnjega prenehajo izvajati nekatere programe. Podrobnejše 
informacije lahko spremljate na spletnih straneh zavodov. 

Občani, ki so oboleli, so v domači oskrbi, nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosti oskrbe s hrano in 
drugimi nujnimi zadevami (zdravila,...), se za pomoč v času uradnih ur občinske uprave obrnejo na številko: 
02/748 29 99 oz. elektronsko pošto: obcina.ptuj@ptuj.si, kjer bomo v sodelovanju z OZRK Ptuj uredili 
najnujnejše.

Lep pozdrav.

Pripravil/a:
Matej Gajser
višji svetovalec za pomoč pri 
vodenju sekretariata

Mag. Janez Merc
vodja sekretariata
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Vročiti:
 spletna stran Mestne občine Ptuj
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