Spoštovane občanke in občani,
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 vas pozivamo, da ravnate odgovorno do sebe in
drugih ter tako postavljate pozitiven zgled. Zato vas pozivamo, da se le v nujnih primerih podajate na pot
in se izogibate druženju. Prosimo vas, da si med seboj solidarno pomagate. S strani Občine Beltinci bomo
storili vse, kar je v naši moči, da skupaj uspešno zajezimo negativne posledice teh izjemno neprijetnih
razmer. Župan občine Beltinci je aktiviral Štab civilne zaščite, ki vsak trenutek spremlja situacijo in bo izvajal
potrebne ukrepe. Sprejeli smo smernice za delovanje kriznega štaba Občine Beltinci in opravili sestanek
širše krizne skupine, sestavljene iz predstavnikov občine, civilne zaščite, gasilske zveze, humanitarnih
organizacij in komunalnih podjetij, zdravstvenih ustanov ter vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Za izvajanje aktivnosti za zajezitev širjenja koronavirusa pozivamo predvsem mlade in zdrave prostovoljce,
da se nam pridružijo pri nudenju različnih oblik pomoči našim občanom. Pokličete nas lahko na številke
02 5413-535, 041 723-085 oz. 041 340-477 ali pišete na elektronski naslov: obcina@beltinci.si.
V primeru, da so pri vas potrdili okužbo z novim koronavirusom SARS-CoV-2 in ste v samoizolaciji oz. domači
oskrbi ter nimate možnosti, da si sami oz. s pomočjo vaših najbližjih zagotovite oskrbo s hrano in drugimi
najnujnejšimi zadevami, smo za vas dosegljivi na zgoraj navedenih številkah oz. e-pošti in vas bomo v
čim krajšem času kontaktirali. Če niste okuženi a potrebujete pomoč pri vsakdanji nujni oskrbi (dostava
zdravil, nujnih potrebščin...), nam to prav tako sporočite na navedeni telefonski številki 02 5413 535 oz.
041/723 085. Občani se lahko obrnejo tudi na Župnijsko Karitas – predstavnike po vaseh
(Beltinci, Dokležovje in Turnišče za vas Lipa) in Območno enoto Rdečega križa (02 512 45 20) ali
predstavnike Rdečega križa po vaseh Občine Beltinci.
Do nadaljnjega na občini Beltinci ni uradnih ur v obliki osebnih obiskov v občinski stavbi. V tem času
naprošamo stranke, da z občinsko upravo komunicirajo preko telefona, elektronske pošte ali po navadni
pošti. Zaprta je tudi blagajna in vložišče občine Beltinci ter JKP Komuna Beltinci. Gospodarska javna
služba odvajanja in čiščenja odpadne vode (kanalizacija), gospodarska javna služba zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov ter oskrba s pitno vodo se izvajajo nemoteno.
Postavljeni smo pred izziv, ki ga moramo skupaj premagati in pokazati, da smo zrela in odgovorna družba.
Zato vas prosim za razumevanje, solidarnost in pozitiven zgled, ki so ga mnogi pokazali tudi z glasbo
iz svojih domov. Prav tako vas vljudno naprošam, redno spremljajte medijske objave (tudi občinske:
www.beltinci.si in FB stran občine) glede vseh potrebnih ukrepov in jih dosledno spoštujte. Informacije
o koronavirusu dobite tudi na brezplačni telefonski številki 080 14 04. Prepričan sem, da smo v naši občini
doma razumni, pošteni in odgovorni občani, ki bomo skupaj pokazali, da smo solidarni kos vsem še tako
zahtevnim izzivom.
Hvala vsem, tako zdravstvenim delavcem kot tudi vsem ostalim, ki v tem težkem času skrbite za ljudi in s
svojim delom, odpovedovanjem, nesebičnostjo ter požrtvovalnostjo omogočate, da so pokrite osnovne in
nujne življenjske potrebe.
Župan
								 				
Marko VIRAG

SKUPAJ PREMAGAJMO KORONAVIRUS
SARS-CoV-2
♦ Izogibamo se socialnim stikom.
♦ Namensko razkužilo za roke uporabimo v primeru, ko topla voda in milo nista dostopna.
Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %.
♦ Prepovedana je uporaba zunanjih športnih površin in otroških igral
na javnih igriščih ter fitnes naprav na prostem.
♦ Trgovine, lekarne, bencinske servise obiščemo le v najnujnejših primerih,
kjer upoštevamo varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra.
♦ Najnujnejša živila lahko kupite tudi pri lokalnih ponudnikih - ponudnika pokličite
po telefonu in se dogovorite za prevzem živil.
♦ V primeru, da zbolimo, ostanemo doma in po telefonu pokličemo izbranega
osebnega zdravnika oziroma dežurnega zdravnika v najbližjo dežurno ambulanto.
♦ Dosledno upoštevamo apel: »Ostani doma«.

Zaradi razglasitve epidemije, se v skladu s smernicami NIJZ in stroke sprejmejo naslednji preventivni ukrepi in
priporočila na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti in sicer:

SPREMEMBA PROTOKOLA POGREBNE SLOVESNOSTI
Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj in v najožjem družinskem krogu, praviloma do največ 10 ljudi.
Pokojni se praviloma na pokopališče pripelje največ eno uro pred pričetkom pogreba in se ga položi na
odrišče pred vežico. Prav tako se cvetje polaga eno uro pred pričetkom pogreba na stojala pred vežico.
Mrliške vežice in ostali prostori se praviloma ne uporabljajo in ostajajo zaklenjene, razen v primeru slabega
vremena.
Izvaja se najožji protokol pogrebne slovesnosti, ki zagotavlja pietetno izvajanje pogreba. To pomeni v celoti
prisotnost pogrebnega moštva z zastavonošo in govorcem (brez pevcev in brez vode za t.i. kropljenje)
Verski del obreda se izvede skladno s protokolom verske skupnosti. V primeru večjega števila pogrebov na
dan, je razmak med pogrebi najmanj 90 min.

Naše zdravje je v naših rokah.
Ravnajmo družbeno odgovorno.

