Občina Bohinj
Občinska uprava
Sporočilo za javnost:
Koronavirus – omejitev javnega življenja v Občini Bohinj
Bohinjska Bistrica, 13. 3. 20120 – Skladno s priporočili, državno Odredbo ter nujnosti
preventivnega ukrepanja smo tudi na Občini Bohinj sprejeli določene ukrepe.
Po odpovedi vseh javnih prireditev smo popolnoma zaprli in ustavili vsakršno
delovanje v Kulturnem domu Joža Ažmana, dvorani Danica in kulturnih domovih po
Krajevnih skupnostih. Zaprti so muzeji v Bohinju, enote Knjižnice Antona Tomaža
Linharta Radovljica v Bohinjski Bistrici, Srednji vasi in Stari Fužini, turistično
informativni centri.
Že včeraj smo omejili dostop do Občinske uprave, kjer smo za nujne zadeve uvedli
zvonec in dostop do sprejemne pisarne. V mesecu marcu tudi ne bomo izdajali
opominov za neplačane račune komunalnih storitev, ki so v pristojnosti Občine Bohinj
in jih je sicer bilo možno plačati v sprejemni pisarni.
Pozivamo občane, da vse ne nujne zadeve odložijo oziroma uredijo preko telefona,
pošte in elektronske komunikacije.
Kontakti Občine Bohinj:
obcina@bohinj.si
Tel: (04) 577 01 00
Prav tako je omejen dostop do Režijskega obrata, kjer zapiramo sortirni center in
prostore uprave ter ukinjamo odvoze kosovnih odpadkov.
Pred zdravstvenim domom je pred vhodom že urejen prostor za triažo.
Na podlagi priporočila župana je zaprto tudi smučišče Vogel.
Pripravljeni tudi na hujše scenarije
Na Občini Bohinj (štabi civilen zaščite) smo s pripravo načrtov za različne scenarije
razširjenosti virusa in s sistemom podpore pripravljeni tudi na morebitno splošno
karanteno.
Kljub ukrepom pa vse pozivamo, da ni čas za paniko, je pa čas za odgovorno
samozaščitno delovanje. Naša skupna družbena odgovornost je da poskrbimo
za svoje zdravje in s tem tudi zdravje ljudi, s katerimi prihajamo v stik.

Priloge:
- ODREDBA o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja novega koronavirusa
SARS-CoV-2 (COVID-19)
- PRIPOROČILO gospodarskim subjektom k upoštevanju priporočil NIJZ

Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica

tel: 04-577-01 00 fax: 04-572-18-64
e-mail: obcina@bohinj.si

