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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 
Študenti medicine 

o zamejevanju koronavirusa v Kranju 
 

 

Kranj, 21. oktober 2020 – Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje bo v povezavi s 
študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani jutri, 22. oktobra, v Kranju izvajal 
preventivne aktivnosti v povezavi z zamejevanjem širjenja novega koronavirusa. Občankam in 
občanom Mestne občine Kranj bodo na varnostni razdalji predstavili zaščitne ukrepe s ciljem, 
da bi vsak prispeval k omejevanju širjenja okužbe. 

 

Dnevna statistika okuženih s koronavirusom v Sloveniji je zaskrbljujoča. Prav zato je pomembno, 
da vsak občan upošteva zaščitne ukrepe in s tem zavaruje sebe, svoje najbližje in skupnost, ki ji 
pripada. Kakšna je ustrezna uporaba mask, kako si pravilno umivati roke, kakšna je higiena kašlja 
in ustrezno ravnanje, ko se posameznik ne počuti zdravega, bodo v četrtek, 22. oktobra 2020, 
na Maistrovem trgu v Kranju predstavili zastopniki Urada Vlade Republike Slovenije za 
komuniciranje in študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Med 10. in 17. uro bodo 
na stojnici v mestnem središču ozaveščali občanke in občane o pomenu odgovornega ravnanja 
v situaciji, v kateri se je znašlo človeštvo. 

Ozaveščali bodo tudi o pomenu uporabe mobilne aplikacije za varovanje zdravja in življenja ljudi 
#OstaniZdrav. Sodržavljane spodbujajo, da aplikacijo v čim večji meri uporabljajo in s tem 
razbremenijo epidemiologe. Odgovoriti želijo tudi na najrazličnejše pomisleke, ki krožijo med 
ljudmi, in so pogosto podlaga za odločitev posameznikov, da si aplikacije ne namestijo. 

 

Policiji pomaga mestno redarstvo 

Med pomembnimi zaščitnimi ukrepi pred širjenjem covid-19 je tudi omejevanje stikov. Odlok o 
začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 dopušča zbiranje do šest ljudi. Ker se nekateri v Mestni 
občini Kranj (MOK) še vedno ne držijo ukrepov, ki so ključni pri izboljševanju stanja glede okužb, 
bodo policistom pri opravljanju tovrstnega nadzora poslej pomagali tudi mestni redarji in 
opozarjali kršitelje. 

MOK poziva vse občanke in občane, naj bodo odgovorni in v dobrobit celotne skupnosti 
spoštujejo zaščitne ukrepe. 
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