COVID-19

Informacije o ukrepih za lažjo
premostitev obdobja širitve koronavirusa
v Mestni občini Murska Sobota
Drage občanke, dragi občani!
Koronavirus bomo premagali.
Zakaj? Ker smo skupnost. Ker Sobota nikogar ne bo pustila na cedilu.
To je naša zaveza.
Ne bom olepševal. Ne bo lahko. Smo šele na začetku poti. Čakajo nas naporni dnevi.
Ampak občanke in občani – skupaj bomo prehodili dan za dnevom,
vse do tistega dne, ko bomo ugotovili, da smo novi koronavirus premagali.
Vem, da nas je strah. S tem ni nič narobe. Zdaj je na nas, da ta strah obvladamo, da ne
bi strah obvladal nas. To bi bilo narobe. Zato pogum. Zato solidarnost.
Zato strpnost. Zato spoštovanje in medsebojno razumevanje.
Številni projekti bodo zastali. Izgubili bomo delovna mesta. Škoda bo velika. Vse
to bomo nadoknadili, a le pod enim pogojem – da ohranimo svoje zdravje in svoja
življenja. Zato pazite na bližnje, čuvajte sebe.
Danes nikomur ni lahko. Ne tistim, ki ste doma, ne tistim, ki ste v službi, ne šolarjem,
ne upokojencem, ne podjetnikom, ne obrtnikom, ne nevladnikom.
Moja zahvala in pohvala gre čisto vsem. Pokazali ste stoičnost in ponos,
ki ju premorejo le največji.
Vse dobro vam želim.
Vaš župan
dr. Aleksander Jevšek

OSTANITE ZDRAVI!

Pomembne telefonske številke:
24-urna dežurna služba za informacije,
povezane z ukrepi preprečevanja širitve koronavirusa:
Stanislav Wolf: 040 224 877, Božo Bohar: 041 773 377
Mestna občina Murska Sobota: 02 525 16 77 za vsa ključna vprašanja o storitvah in ukrepih
za lažjo premostitev obdobja, v katerem je nujno, da ostanemo doma in omejimo vse stike; od
ponedeljka do petka od 7. do 15. ure
Humanitarne organizacije za dobavo humanitarne pomoči (dostava obrokov na dom):
• Škofijska Karitas: 02 538 11 50
• EHO Podpornica: 041 705 003
• Območna enota Rdečega križa: 02 512 45 20
Vse, ki potrebujete topel obrok, tudi tiste starše, katerih otroci so imeli zagotovljene
brezplačne tople obroke v vrtcu ali šoli, pozivamo, naj pokličejo dežurni telefonski številki!

Krajevne skupnosti in mestne četrti
Predsedniki in predsednice krajevnih skupnosti in
mestnih četrti so dosegljivi samo po telefonu ali elektronski pošti.
BAKOVCI

Nives CAJNKO

041 610 412

branko.bagari1@gmail.com

ČERNELAVCI

Miran FORJANIČ

041 513 157

mforjan@siol.net

KROG

Erika VOGRINČIČ
BARBARIČ

041 383 104

erika.vogrincic@gmail.com

KUPŠINCI

Jožef RECEK

041 670 281

jozef.recek@hotmail.com

MARKIŠAVCI

Petra FRIDRICH

031 666 800

fridrich.petra@gmail.com

NEMČAVCI

Silvo ŠNEPF

041 494 133

silvo.snepf@gmail.com

POLANA

Domen SEREC

041 246 766

domen.serec@gmail.com

PUŠČA

Dalibor
CENER HORVAT

051 205 946

aljahorvat811@gmail.com

RAKIČAN

Matjaž DURIČ

040 565 065

matjaz.duric@panvita.si

SATAHOVCI

Nataša MARTINEC

051 211 124

natasa.martinec76@gmail.com

VEŠČICA

Dezider ŠOOŠ

031 808 568

dezider.soos@gmail.com

MČ Sobota CENTER

Angela NOVAK

041 747 344

MČ Sobota LEDAVA

Boštjan ČASAR

041 747 591

bostjan.casar@gmail.com

MČ Sobota PARK

Alenka GLAVAČ
GERŠANOV

031 741 214

alenkagg@yahoo.com

MČ Sobota PARTIZAN

Matija DEBELAK

030 998 904

matija.debelak@gmail.com

MČ Sobota TUROPOLJE

Jasna LOVRENČIČ

031 869 110

jasna.lovrencic@guest.arnes.si

Prepovedana uporaba javnih objektov
in ukinjen promet s Sobočancem
Na Mestni občini Murska Sobota smo sprejeli odredbo o prepovedi uporabe zunanjih javnih
športnih površin, telovadnih naprav in otroških igrišč z igrali v Mestni občini Murska Sobota,
skladno z ukrepom vlade je začasno ukinjen prevoz z mestnim avtobusom Sobočanec.

Modre cone in parkirišča v lasti
Mestne občine Murska Sobota
Uporaba parkirišč v lasti Mestne občine Murska Sobota je do nadaljnjega brezplačna.

Komunala
Murska Sobota

Komunala Murska Sobota je sprejela dodatne ukrepe za
zajezitev in preprečevanje širjenja koronavirusa. Večina služb
je zaprtih, nemoteno delujejo služba za odvoz komunalnih
odpadkov, služba za odvajanje komunalnih voda in pogrebna
služba.
Začasna tržnica na Trgu kulture obratuje, vabimo ponudnike
domačih pridelkov (informacije o brezplačnem najemu
stojnice na 031 659 920).
Zbirni center Murska Sobota obratuje od ponedeljka do petka
od 9.00 do 18.00, v soboto ob 8.00 do 14.00.
Izjema je zbiranje kosovnih odpadkov, ki je v tem obdobju do
nadalnjega zaustavljeno.

Vrtci in šole

Od ponedeljka, 16. marca, so vrtci in šole zaprti.
Mestna občina Murska Sobota je sprejela ukrep o
predvidenem nujnem varstvu za predšolske otroke in
osnovnošolce do petega razreda, ki se zato, da bi se izognili
širjenju možnosti okužbe s koronavirusom, izvaja izključno
na domu. Potrebe po varstvu sporočite na dežurni telefonski
številki 040 224 877 ali 041 773 377.

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Murska Sobota
Tudi Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota do preklica nima uradnih ur za
osebni sprejem strank, dosegljivi so na telefonski številki 02 525 16 27.

Uradne ure
Mestne občine Murska Sobota
Na Mestni občini Murska Sobota in v javnih zavodih so do nadaljnjega odpovedane uradne ure
za osebni sprejem strank. Prav tako je zaprta blagajna občine. Za vse informacije smo vam na
voljo na tel. št. 02 525 16 77 ali po elektronski pošti (mestna.obcina@murska-sobota.si).
Vse informacije in sprejete ukrepe v zvezi s koronavirusom redno objavljamo na spletni strani
mestne občine https://www.murska-sobota.si/koronavirus-covid-19

Kako ravnati ob sumu
okužbe s koronavirusom?
Občanke in občani, ki kažete znake okužbe, kot sta visoka vročina in kašelj, ne hodite v
ambulante! Pokličite izbranega zdravnika ali zdravnika, ki ga nadomešča, po telefonu!
Lokacija AMBULANTE COVID-19 je Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska 24 (prostori
nekdanje patronažne službe in zabojnik – vhod s Kopališke ulice). Ambulanta je odprta 24 ur in
vse dni v tednu.
Zdravstveni dom Murska Sobota ima od 19. marca 2020 poleg ambulante za covid-19 tudi
ambulanto za pregled bolnikov brez znakov okužbe dihal. Ambulanta deluje v prostorih
splošne ambulante, Grajska 24, Murska Sobota (pritličje – prostori nekdanje dežurne službe),
od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00 za bolnike, ki jih pokriva ZD Murska Sobota.

TELEFON: 02 534 13 40
Še vedno deluje dežurna ambulanta v urgentnem centru Splošne bolnišnice Murska Sobota, in
sicer 24 ur na dan in vse dni v tednu.

Prosimo, da dosledno upoštevate napotke in priporočila stroke o tem,
kako se zavarovati pred morebitno okužbo in kako ravnati ob sumu okužbe.

OSTANITE ZDRAVI!
Klicni center za informacije o koronavirusu

080 14 04
www.gov.si/teme/koronavirus/
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