OBČINA DOBROVA- POLHOV GRADEC

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE

PREVENTIVNI UKREPI IZVAJALCEV JAVNIH SLUŽB ZARADI KORONAVIRUSA
S ciljem preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom so bili za območje občine Dobrova- Polhov
Gradec sprejeti naslednji ukrepi in priporočila:
SPLOŠNI AMBULANTI DOBROVA IN POLHOV GRADEC
Vstop v ambulanto je omejen, izvaja se le najnujnejše zdravstvene preglede in storitve. Pregled v
ambulanti je možen izključno na podlagi predhodnega telefonskega ali elektronskega dogovora. Na
vhodu boste morali na vstop počakati medicinsko sestro, ob vstopu si boste razkužili roke in nadeli
zaščitno obrazno masko.
Vse administrativne storitve (izdaja receptov za kronično terapijo, naročilnice za medicinsko tehnične
pripomočke, urejanje bolniškega staleža, ipd.) se izvaja na daljavo:
• za paciente Neli GROSEK, dr. med., po telefonu 040 314 410 ali preko e-pošte
info@grosek.net
• za paciente Zvezdane JABLANOV, dr. med., po telefonu 068 630 715 (za akutno obolele) ali
01 3642 310 (za ostale) in preko e-pošte ambulanta.dobrova@amis.net
• za paciente Primoža KUŠARJA, dr. med., po telefonu 01 364 03 36 in preko e-pošte
ambulanta.kusar@gmail.com

ZARADI KORONAVIRUSNE KRIZE LAHKO PRIDE DO SPREMENJENGA REŽIMA DELOVANJA SPLOŠNIH
AMBULANT DOBROVA IN POLHOV GRADEC, SPREMLJAJTE SPLETNE STRANI VAŠIH OSEBNIH
ZDRAVNIKOV ALI OBČINE DOBROVA-POLHOV GRADEC, KJER SO AŽURNO OBJAVLJENE VSE
INFORMACIJE.
LEKARNA DOBROVA
Odpiralni čas od ponedeljka do petka, od 07:00 do 19:30, in v soboto, od 07:30 do 12:00. V
kolikor bo prišlo zaradi izredne situacije do spremembe odpiralnega časa, vas bomo obvestili preko
spletne strani občine Dobrova – Polhov Gradec.
Naročilo zdravil na recept, brez recepta in medicinskih pripomočkov lahko opravite preko SMS
sporočila na telefonsko številko 070 304 606, od ponedeljka do petka, med 8. in 18.00 uro in v
soboto, med 8. in 11. 00 uro. SMS sporočilo naj vsebuje naslednje podatke: ime in priimek,
naslov, 9-mestno številko zdravstvenega zavarovanja ali sliko kartice ZZ, opozorila v zvezi
z naročilnico, vprašanja v zvezi z uporabo zdravil. Rezervacije za maske in razkužila niso
možne. Po uspešno opravljenem naročilu vam bo le-to dostavljeno na dom.
ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE
V nujni zobozdravstveni ambulanti na vstopni točki ZD Ljubljana se obravnava le paciente z nujnimi
stanji. V primeru nujnega stanja pacienti pokličejo osebnega zobozdravnika, ki jih bo naročil na
obravnavo na vstopni točki.
Nujna zobozdravstvena obravnava pacientov brez suma na okužbo s COVID 19 poteka v ZD Ljubljana,
Kotnikova ulica 36, od 9. do 12. ure in od 14. do 17. ureNujna zobozdravstvena obravnava pacientov s COVID-19 ali sumom na okužbo s COVID-19 poteka v
ZD Ljubljana - Center, Metelkova ulica 9, od 14. do 17. ure.
Kontakti vaših osebnih zobozdravnikov:
• za paciente Tadeje MAKOVEC, dr. dent. med., po telefonu 01 364 24 51 ali preko e-pošte
trzan.makovec@siol.net
• za paciente Brede TRŽAN GROZDANOV, dr. dent. med., po telefonu 01 364 24 50 ali preko
e-pošte trzan.makovec@siol.net

•

za paciente Gregorja KNAFELCA, dr. dent. med., po telefonu 01 364 03 40 ali preko e-pošte
knafelc.gregor@gmail.com

ZAPRTI UPRAVNI PROSTORI OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
Do preklica so zaprti upravni prostori. Občanke in občane obveščamo, da smo dosegljivi po telefonu
01 36 01 800 in elektronski pošti info@dobrova-polhovgradec.si.
ODVOZ SMETI IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Odvoz odpadkov je prilagojen novim razmeram. Uporabnike prosimo, da zabojnike, ki ne bodo
izpraznjeni po predvidenem urniku, pustijo na prevzemnih mestih. Izpraznili jih bodo takoj, ko bo to
mogoče. Zaprti so vsi zbirni centri za zbiranje odpadkov, odvoz kosovnih odpadkov pa se ne izvaja.
Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na
okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke
in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo
v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo
plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo
v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke
lahko odlagajo kot običajno.
Na področju odvajanja in čiščenja se izvajajo vse aktivnosti, ki so nujno potrebne za zagotavljanje
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in prevzemov blata iz greznic in MKČN ter komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic. Zagotovljeno je neprekinjeno delovanje vseh komunalnih čistilnih naprav
in črpališč. Izvajajo se vsa nujno potrebna vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju zaradi
zagotavljanja nemotenega odvajanja komunalne odpadne vode.
OSKRBA S PITNO VODO POTEKA VARNO IN NEMOTENO
Po zdaj znanih podatkih se koronavirus ne prenaša s pitno vodo, zato je pitna voda varna za umivanje
rok, ki je za omejitev širjenja virusa tudi eden od ključnih ukrepov vsakega posameznika.
Oskrba s pitno vodo v občini Dobrova- Polhov Gradec poteka nemoteno tudi v teh izrednih razmerah
ves čas na osnovi HACCP načel. Z ekipo vzdrževalcev izvajamo redne nadzore nad delovanjem
vodovodnih sistemov in sistemov za pripravo pitne vode. Na vodovodnih sistemih, kjer se izvaja stalna
priprava vode, sledimo navodilom NIJZ in kriznega štaba RS. Stroge preventivne in higienske ukrepe
pred širjenjem virusa izvajamo tudi med zaposlenimi na področju oskrbe s pitno vodo, prav tako
omejujemo gibanje na objektih vodovodnih sistemov.
POKOPALIŠČA
Vsi pogrebi se do preklica izvajajo le v najožjem družinskem krogu. Režijski obrat je na vseh petih
pokopališčih podal navodila za uporabo mrliške vežice. Začasno je zaprt avtomat za sveče na pokopališču
Dobrova.
POŠTNA POSLOVALNICA DOBROVA IN POLHOV GRADEC
Delovni čas od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00 in od 12:30 do 15:00, ob sobotah
zaprto. Na poštnih okencih so začasno prenehali izvajati določene ne nujne storitve, še naprej pa bodo
opravljali sprejem in izročanje poštnih pošiljk, bančne storitve in plačilni promet. Režim vstopa v
poslovalnice je omejen.
LPP AVTOBUSNI PREVOZI
V skladu z vladno uredbo so nehali voziti vsi avtobusi. Veljavnost mesečnih vozovnic se bo ustrezno
podaljšala v mesec april.
ŠPORTNI OBJEKTI, ZUNANJA ŠPORTNA IGRIŠČA IN IGRALA
Do preklica so zaprta vsa zunanja športna igrišča, prepovedana je uporaba igral ter fitnes naprav na
prostem. Na igriščih, kjer omejitev dostopa ni mogoča, smo namestili ustrezna opozorila.

KRAJEVNI URAD DOBROVA JE ZAPRT- UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA ZAGOTAVLJA NUJNE
UPRAVNE STORITVE NA TOBAČNI ULICI V LJUBLJANI
Izvajanje nalog je omejeno na najbolj nujne zadeve. Za obisk upravne enote se mora stranka predhodno
naročiti po telefonu (Sektor za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, Oddelek za javni red, promet
in matične zadeve: 01 306 30 02) oziroma preko elektronskega sporočila na ue.ljubljana@gov.si,
ali preko navadne pošte. Stranke se sprejema samo za najnujnejše primere, iz razlogov, ki so
življenjskega pomena, o stopnji nujnosti upravne naloge bo odločila pooblaščena dežurna oseba.
JAVNI ZAVOD POLHOGRAJSKA GRAŠČINA, MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ V
POLHOVEM GRADCU IN KNJIŽNICE NA OBMOČJU OBČINE DOBROVA-POLHOV GRADEC
V skladu s Priporočilom javnim zavodom s področja kulture v zvezi z novim koronavirusom so vse
kulturne ustanove do nadaljnjega zaprte za obiskovalce.
DELOVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJ
Veterinarska postaja Ljubljana ima spremenjen delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 13.
ure in 14. in 19. ure, v soboto od 8. do 13. ure. Obvezno predhodno naročanje po telefonu 01
420 56 39 ali 051 324 888. Zagotavljajo le nujno potrebne veterinarske posege, če je le mogoče po
predhodni najavi. Ostali ukrepi: zagotavljanje 24. urnega dežurstva samostojno ali v dogovoru s
sosednjimi ambulantami, odpoved oziroma preložitev vseh ne nujnih posegov, odlog cepljenja proti
steklini v času med 15. 3. 2020 in 15. 4. 2020, odpoved osemenjevanja vseh plemenic od 15. 3. 2020
za najmanj tri tedne.
TRGOVINA MERCATOR DOBROVA IN POLHOV GRADEC
Od 20.3.2020 dalje spremenjen obratovalni čas obeh trgovin, od ponedeljka do sobote od 8. do
20. ure, nedelja zaprto.
KMETIJSKA ZADRUGA DOLOMITI DOBROVA IN POLHOV GRADEC
Poslovalnica na Dobrovi je odprta od ponedeljka do petka od 9. do 16.30 ure, v soboto od 7.
do 13. ure, tel.: 01 364 13 51 in GSM: 040 340 399. V Polhovem Gradcu je poslovalnica odprta
od ponedeljka do petka od 7. do 14.30 ure, v soboto od 7. do 13. ure, tel.: 01 364 51 47 in
GSM: 040 612 499.
POSLOVALNICA banke DBS na Dobrovi bo od 23.03.2020 do nadaljnjega zaprta.
Predvideno bo odprta poslovalnica na Vrhniki, Cankarjev trg 5, Vrhnika, vsak delavnik od 08:30 do
13:00. Tako kot vse druge banke, komitente naprošajo, naj se poslužujejo brezgotovinskega poslovanja
(plačevanja s kartico) in uporabe elektronske banke.

Občankam in občanom naše občine, ki upoštevate navodila NIJZ in Vlade RS ter ostajate
doma, se iskreno zahvaljujemo.
Vsem skupaj želimo veliko zdravja, strpnosti in sočutja!

Franc Koprivec l. r.
Poveljnik CZ

Dobrova, 20. marec 2020

Franc Setnikar l. r.
Župan

