
Občina Mengeš je za 
občanke in občane 
(starejši, bolni in 
invalidni), ki nimajo 
pomoči bližnjih in so 
v stiski, organizirala 
pomoč za nakup 
in dostavo nujnih 
življenjskih potrebščin.

Za kontakt s prostovoljci je med 
8. in 12. uro na voljo telefonska 
številka tajništva občine:

01 724 71 00,

v popoldanskem času pa:

041 520 690. 

Dostava oziroma pomoč
bo organizirana naslednji dan
po naročilu.

Spoštovane občanke,
spoštovani občani,

v poplavi številnih informacij, ki jih 
lahko dnevno spremljamo v medijih, 
vas želimo obvestiti tudi o aktivnostih, 
ki so bile izvedene v občini Mengeš, in 
vam posredovati informacije, ki vam 
bodo v pomoč v naslednjih dneh.

Prosimo vas, da sledite navodilom, saj je 
koronavirus zdaj prisoten tudi v občini Men-
geš. Ne moremo se mu več izogniti, lahko 
pa skupaj upočasnimo in obvladujemo šir-
jenje ter s tem pomagamo zdravstvenemu 
sistemu, da nam bo zagotavljal ustrezno 
oskrbo, če jo bomo potrebovali.
Občinska uprava Občine Mengeš, štab Ci-
vilne zaščite Občine Mengeš in prostovoljci 
delamo in se trudimo, da vam čim bolj olaj-
šamo življenje v dani situaciji.

S spoštovanjem ukrepov in vseh navodil, ki 
so pred vami, nam boste tudi vi pomagali.

Ostanimo doma, ostanimo zdravi.

Franc Jerič,
župan Občine Mengeš

Jure Šinkovec,
poveljnik Civilne zaščite Občine Mengeš

Janez Koncilija,
 operativni vodja štaba Civilne zaščite

Občine Mengeš
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Posebno opozorilo je namenjeno 
mladim in njihovim staršem.
  
V času od razglasitve epidemije COVID-19 je bila občinska uprava 
Občine Mengeš s strani občanov večkrat opozorjena, da se neka-
teri mladi še vedno zadržujejo v skupinah na zunanjih športnih in 
otroških igriščih, občinskih prostorih za druženje ter drugih javnih 
površinah. Mladi so statistično najštevilčnejši prenašalci bolezni!

PREPREČIMO ZBIRANJE 
NA JAVNIH POVRŠINAH

Mlade in njihove starše ali skrbnike prosimo, da jih 
opozorijo, naj spoštujejo sprejete ukrepe in priporočila 
za omejitve širitve epidemije COVID-19. V času 
epidemije lahko vsako nepremišljeno dejanje za 
nekoga drugega pomeni razliko med življenjem in 
smrtjo, predvsem za najbolj ogrožene skupine, kot 
so starostniki, bolniki s sladkorno boleznijo in drugi 
kronični bolniki.

Mladi so 
statistično 

najštevilčnejši 
prenašalci 
bolezni!

Spoštujte 
sprejete ukrepe 
in priporočila 
za omejitev 

širitve epidemije 
COVID-19.

Civilna zaščita Občine Mengeš in Občina Mengeš pozi-
vata vse občanke in občane, da se zaradi koronavirusa 
oziroma omejitev in obvladovanje epidemije COVID-19 
ne zadržujejo na zunanjih športnih in otroških igriščih, 
občinskih prostorih za druženje ter drugih javnih povr-
šinah kot so klopce, tribune, kamnite stopnice in drugo.

Posebna obvestila Občine Mengeš COVID-19 – marec 20202

Epidemija COVID-19



Aktiviran štab Civilne zaščite Občine 
Mengeš

V začetku marca je bil aktiviran ožji in pozneje 
še širši štab Civilne zaščite Občine Mengeš. Štab 
je že takoj zagotovil potrebno zaščitno opremo 
za prostovoljna gasilska društva v občini v pri-
meru intervencije na terenu, kjer so lahko poten-
cialno okuženi posamezniki. Kot pomemben del 
občinske uprave občine Mengeš izvaja tudi druge 
ukrepe in svetuje županu ter upravi pri izvajanju 
oziroma koordinaciji vseh aktivnostih, povezanih 
za preprečevanje širjenja in omejevanje epidemije 
COVID-19.

Zapiranje vseh gostinskih lokalov na ob-
močju občine

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, in Jure Šin-
kovec, poveljnik Civilne zaščite Občine Mengeš, 
sta v nedeljo, 15. marca 2020, zaradi razglaše-
ne pandemije COVID-19 odredila zapiranje vseh 
gostinskih lokalov na območju občine Mengeš 
(restavracije, točilnice, bari). Sklep velja do pre-
klica.

Nujno obvestilo o prepovedi uporabe 
zunanjih igrišč, igral in občinskih 
prostorov za druženje ter priporočila za 
gibanje otrok in mladostnikov na prostem

Jure Šinkovec, poveljnik Civilne zaščite Občine 
Mengeš, je izdal prepoved o uporabi zunanjih 
igrišč, igral in občinskih prostorov za druženje. V 
dopisu občankam in občanom je zapisal tudi pri-
poročila za gibanje otrok in mladostnikov na pro-
stem. Hitreje, ko se bo koronavirus zajezil, hitreje 
se bo življenje vrnilo na stare tirnice.

Zaprtje vseh športnih, šolskih in 
otroških igrišč v občini Mengeš

Franc Jerič, župan Občine Mengeš in Jure Šinko-
vec, poveljnik Civilne zaščite Občine Mengeš, sta 
v ponedeljek, 16. marca 2020, zaradi razglaše-
ne pandemije COVID-19 odredila zapiranje vseh 
športnih, šolskih in otroških igrišč občini Mengeš. 
Sklep velja do preklica.

Zaščitne maske za občanke in občane

Občina Mengeš si v teh dneh intenzivno prizadeva 
za pridobitev osnovnih zaščitnih mask, ki bi bile 
namenjene vsaj enemu članu vsakega gospodinj-
stva za najnujnejša opravila (odhod v trgovino ali 
lekarno).
Vse tiste občane in občanke, ki ste maske uspeli 
nabaviti sami, pozivamo, da zaščitne maske upo-
rabljate skladno z navodili, saj nepravilna upora-
ba lahko povzroči nadaljnje širjenje koronavirusa.

Obvestilo gospodarskim družbam v 
občini Mengeš

Občina Mengeš in Civilna zaščita Občine Mengeš 
obveščata, da ne nudita zaščitnih sredstev za go-
spodarske službe. Za zaščitna sredstva v družbah 
je zadolžena družba sama.
Po najnovejših navodilih Uprave Republike Slove-
nije za zaščito in reševanje, na dan 20. 3. 2020, 
občinski štab civilne zaščite na elektronskem na-
slovu: obcina.menges@menges.si zgolj zbira po-
datke o potrebnih zaščitnih sredstvih po družbah.
Vlada je preklicala na dan 16. 3. 2020 objavljeno 
uredbo o prepovedi prodaje zaščitnih sredstev fi-
zičnim in pravnim osebah, tako da je nekaj zašči-
tnih sredstev možno dobiti na prostem trgu.
Več informacij in navodil je objavljenih na spletni 
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
https://www.nijz.si/sl

V OBČINI MENGEŠ SO 
BILI ZA OMEJITEV IN 
OBVLADOVANJE EPIDEMIJE 
COVID-19 IZVEDENI 
ŠTEVILNI UKREPI:

Epidemija COVID-19

Sprejeti ukrepi v
občini Mengeš
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 Temeljito umivanje z milom

Umivanje in 
razkuževanje rok 

je pomemben 
ukrep za 

zaščito pred 
koronavirusom, 

saj lahko 
prepreči prenos 
virusa iz okolice 
v gospodinjstvo.

 Bodite pozorni 
in redno 

umivajte roke.

UMIVANJE ROK Z MILOM
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Seznam telefonskih številk za 
ponujanje psihološke podpore v 
zdravstvenih domovih v epidemiji 
COVID-19
  
Domžale: 041 410 238 (vsak delovnik od 9. do 13. ure in med 
18. in 19. uro)
Ljubljana: 051 684 253 (vsak delovnik od 7. do 20. ure)

PSIHOLOŠKA POMOČ 
V ČASU EPIDEMIJE 
COVID-19

Bolj kot strokovno voden pogovor je pomemben pristen stik. 
Za vse, ki bi radi imeli več navodil, jih najdete na spletni strani 
občine.

Pomemben je 
pristen stik.

24h / dan

Zaupni telefon 
Samarjan

brezplačna 
telefonska 
številka

116 123 

Občina Mengeš opozarja tudi na psihološko podporo, ki 
je lahko ključnega pomena za ohranjanje zdravja v času 
epidemije COVID-19. V zdravstvenih domovih opozar-
jajo, da je ključen pogovor s svojci in prijatelji, posebno 
z osebami, ki čutijo stisko tako pred okužbo z koronavi-
rusom, prek obsojanjem okolice, če so okuženi, zaradi 
strahov pred prihodnostjo, pred finančno stisko, izgubo 
prihodka ali službe ali pa z občutki nemoči, pomanj-
kanjem kontrole nad situacijo, negotovostjo, ukrepom 
omejenega gibanja in še čem.
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Za vas, drage sestre in bratje, 
smo se zbrali prostovoljci, da bi 
molili z vami in za vas.
Pokličite nas, molili bomo in se 
skupaj utrjevali v upanju, da je 
Gospod večji od vseh težav, in da 
je Tisti, v katerem imamo upanje in 
življenje.

»In zgodilo se bo: vsak, kdor bo klical Gospodovo ime,
bo rešen.« (Apd 2, 12)

DUHOVNA TOLAŽBA
PO TELEFONU

Koronavirus nas povezuje v 
trpljenju. Mnogi med vami 
se počutite zapuščeni in pre-
strašeni za svoje zdravje in 
življenje, bojite se tudi za 
vse tiste, ki jih ljubite. Ljube-
zen nas povezuje. Največja 
je Gospodova, ki nam daje 
upanje za življenje, pred-
vsem pa nam obljublja: »Jaz 
sem z vami vse dni do kon-
ca sveta« (Mt 28,20). Bog 

pravi, naj se ne bojimo. Te 
besede je ponovil 365-krat, 
zapisane so v Svetem pismu. 
Njegova obljuba »Ne bojte 
se« je bila dana najprej Moj-
zesu in se je nazadnje potrdi-
la v evangelijih. V Luku nas 
Jezus opogumlja, naj se ne 
bojimo, saj smo veliko vredni 
zanj: »Ne bojte se!« (Lk 12, 
7). Opogumlja nas, naj bomo 
pogumni (Mr 6, 50).

Alenka  040 261 408
Ksenija  031 586 981
Andreja  031 819 966
Lidija   068 154 017
Andreja 031 368 301
Marija  041 934 105
Barbara  031 454 804
Marija  070 703 947
Bojana  031 772 916
Marinka  031 437 880
Branka  031 798 478
Milena  040 621 930
Darja   041 364 668
Mira   031 632 366
Erika   040 867 056
Mirjana  070 574 834
Gašper  041 884 500
Mojca  031 248 795
Igor   041 411 412
Neda   040 630 226
Janez   031 708 330
p. Mio  031 368 769
Janez   041 991 958
Zlatka  040 725 367
Klara   070 688 405

Pokliči nas med 8. in 22. uro in se prepusti 
Gospodovi milosti. Zate smo tukaj in zdaj!

Naj mir Gospodov prebiva v tvojem srcu.

 

V občini Mengeš smo za vas,
drage sestre in bratje,

za pogovor v duševni stiski
in molitev dosegljivi

od 8. do 12. ure
in 16. do 22. ure

Marko Košir, župnik
040 200 367

Štefan Babič,
duhovni pomočnik

040 320 135

Karitas
031 294 933
041 787 273

Sestre usmiljenke 
051 835 850
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POSEBNE INFORMACIJE

Zdravstvena postaja Mengeš
Zdravstveni dom Domžale je iz previ-
dnosti do širjenja okužbe z novim ko-
ronavirusom zaprl vse dislocirane eno-
te Zdravstvenega doma Domžale, tako 
ambulante družinske medicine, ambu-
lante za šolske in predšolske otroke kot 
tudi zobozdravstvene enote. To pome-
ni, da bodo do nadaljnjega te ambu-
lante delovale v centralni zgradbi Zdra-
vstvenega doma Domžale, Mestni trg 
2, 1230 Domžale.
Za vstop v centralno stavbo Zdravstve-
nega doma Domžale je organiziran en 
glavni vhod na severni strani. Vstop bo 
možen le posamično. Vsak pacient bo 
triažiran po protokolu vključno z mer-
jenjem telesne temperature in nato 
usmerjen v ustrezno ambulanto. Vsi 
pacienti z okužbo dihal bodo obravna-
vani v ločeni ambulanti, tako za otroke 
kot za odrasle.
Zdravstveni dom Domžale je začasno 
ukinil tudi izvajanje preventivnih pre-
gledov.
V trenutni situaciji prosijo vse uporab-
nike njihovih storitev za strpnost in ra-
zumevanje.

Nujne zobozdravstvene storitve
Pacienti se za zobozdravstveno obrav-
navo obvezno predhodno najavijo v 
Zdravstvenem domu Ljubljana od po-
nedeljka do petka na telefonski številki 

(01) 30 09 671, v soboto, nedeljo in 
ob praznikih pa na (01) 30 09 668.
Natančne informacije o ordinacijskem 
času nujne zobozdravstvene ambulante 
so pacientom na voljo na spletni strani 
zdravstvenega doma.

Lekarna Mengeš
Odpiralni čas v lekarni Mengeš bo od 
20. marca 2020 dalje, od ponedeljka 
do petka od 10. do 18. ure, ob sobotah 
nespremenjeno od 7.30 do 12.00.
Spremenjeni odpiralni čas velja do pre-
klica.

Informacije o koronavirusa oziroma 
bolezni COVID-19
V pomoč prebivalcem pri iskanju 
zanesljivih informacij v zvezi z 
novim koronavirusom je Urad vlade 
za komuniciranje v sodelovanju z 
Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko 
kliniko in Ministrstvom za javno upravo 
vzpostavil klicni center. Na brezplačni 
telefonski številki 080 14 04 lahko 
dobite informacije vsak dan med 8. 
in 20. uro. Klicateljem na vprašanja 
odgovarjajo študentje višjih letnikov 
Medicinske fakultete pod mentorstvom 
ustreznih strokovnih služb oziroma 
strokovnjakov.
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POSEBNE INFORMACIJE

Trgovine v občini Mengeš

Civilna zaščita Občine Mengeš in Ob-
čina Mengeš pozivata vse občanke in 
občane, da spoštujejo navodila, ki so 
jih pri obiskovanju trgovin zapisali na 
nacionalni ravni in so na vhodu v tr-
govino. S strpnostjo in razumevanjem 
bomo koronavirus premagali kot sku-
pnost, saj lahko le tako zaščitimo vse, 
predvsem pa najbolj ranljive skupine.

V občini Mengeš se zaradi ome-
jenega števila zaščitnih mask za 
prostovoljce, ki bodo pomagali pri 
nakupu in dostavi nujnih življenj-
skih potrebščin, uvaja tudi pravilo, 
da imajo prostovoljci prednost pri 
vstopu v trgovino, saj želimo, da 
v času zaščite, ki jo nudi maska, 
opravijo kar največ. Prostovoljci 
bodo označeni z vidnimi telovniki 
in izkaznico prostovoljca, izdano s 
strani Občine Mengeš.

Gostinski lokali ponujajo dostavo
na dom

Več priporočil, povezanih z omejitva-
mi in obvladovanjem koronavirusa, 
je povezanih tudi z navodili oziroma 

priporočili države, da se gibamo po 
območju domačih občin. Obveščamo 
vas, da nekateri gostinski ponudniki, 
ki so morali zapreti svoja vrata, ponu-
jajo dostavo na dom.

Ponudnikov na tržnici v Mengšu
ne bo

Vse redne obiskovalce tržnice opozar-
jamo, da tržnica ostaja zaprta do za-
ključka epidemije COVID-19 oziroma 
dokler ne bo preklica ukrepa o druže-
nju in organizaciji prireditev na pro-
stem. Vsi redni ponudniki na Tržnem 
prostoru občine Mengeš so doseglji-
vi prek drugih kanalov, spletnih stra-
ni ali mobilnih telefonov. Prepričani 
smo, da bodo veseli vašega zaupanja 
v njihove izdelke.

Oskrba socialno šibkih gospodinjstev 
v občini v občini Mengeš

Vse občanke in občane obveščamo, 
da v boju proti širjenju in za omejeva-
nje epidemije COVID-19 sodelujemo 
tudi z dobrodelnima organizacijama v 
občini, Rdečim križem in Karitas, ki 
bodo svojo pomoč redno izvajali tudi 
v času epidemije.
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Štab Civilne zaščite Občine Mengeš je v nujnih primerih dosegljiv na telefonski številki:
01 292 61 11 ali na e-naslov: stab@cz-menges.si


