ČLANEK 2/2020

UKREPI V ZVEZI S PREPREČEVANJEM OKUŽBE
Z VIRUSOM SARS-COV-2 V PODJETJIH
Koronavirus je dosegel tudi Slovenijo. Zaradi virusa SARS-CoV-2 so na ravni države so
vzpostavljeni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe, zato želimo podjetja ustrezno informirati
o nastali situaciji.
Glede na intenzivnost širjenje novega koronavirusa SARS-CoV-2 pri nas in v naših sosednjih
državah, smo v Sloveniji sprejeli različne preventivne ukrepe, ki se dnevno dopolnjujejo in
spreminjajo.
O tem, kako ravnati preventivno ali v primeru okužbe, je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal
natančno informacijo, ki je koristna tudi za tiste, ki nimajo neposrednih stikov s tujimi poslovnimi
partnerji.
Več na:
•

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Gospodarska škoda zaradi virusa je vse večja in otežuje oziroma
onemogoča normalno poslovanje podjetjem.
V nadaljevanju vam podajamo nekaj koristnih povezav za podjetja, kjer so objavljene informacije
na državni ravni:
•

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/OPRAVLJANJE-DELA-NA-DOMU-inDRUGEGA-DELA.pdf

•

https://www.gov.si/teme/koronavirus/

•

https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/

•

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-intehnologijo/

Veliko podjetij in organizacij je prav tako z namenom zaščite zaposlenih in drugih oseb sprejelo
določene preventivne ukrepe za zaposlene in stranke.

Posebej opozarjamo tista podjetja, ki poslujete z oz. v Italiji, kjer so zaradi
širjenja koronavirusa sprejemajo številne ukrepe,
ki omejujejo prosto gibanje.

Glavni ukrepi med drugim vključujejo prepoved oddaljitve od prizadetega območja ali občine s
strani vsakega posameznika, navzočega na omenjenem območju ali občini; prepoved vstopa v
prizadeto območje; odložitev vseh oblik prireditev in drugih oblik srečanj na javnih ali zasebnih
mestih kulturnega, športnega in religioznega značaja, četudi so predvidena v krogih zaprtih za
javnost; opustitev vseh izobraževalnih dejavnosti in šolskih obveznosti katerekoli stopnje itd.
Zaposlenim v podjetjih, ki kljub priporočilom potujejo na območja, kjer se pojavlja
koronavirus priporočamo, da:
•

se izogibajo stikom z bolnimi ljudmi,

•

si pogosto umijejo roke z milom in vodo ali jih razkužijo,

•

pred potovanjem se cepijo proti gripi, ki je v tem času pogosta.

•

se izogibajo živalim (živim ali mrtvim), tržnicam z živalmi in izdelkom živalskega izvora
(npr. nezadostno toplotno obdelano meso)

•

na potovanju svetujemo ravnanje v skladu z lokalnimi navodili.

Na Strokovnem svetu za konkurenčno in stabilno poslovno okolje na temo vpliva koronavirusa
na gospodarstvo in turizem, so predstavili osem ukrepov za obvladovanje kriznih razmer, ki v
skupni vrednosti znašajo skoraj milijardo evrov.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili ukrepe v
podporo ublažitve posledic širjenja virusa SARS-CoV-2, ki se pojavjajo v
gospodarstvu.
MGRT je k reševanju pristopilo z dvostopenjskim sistemom. Določilo je takojšnje interventne
ukrepe, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju, in opredelilo strateške
ukrepe za vzpostavitev oz. preoblikovanje dobaviteljskih verig, s čimer lahko podjetja tudi
dolgoročno zmanjšajo odvisnost od dobaviteljev izven EU.
Več na:
•

https://www.gov.si/novice/2020-03-09-skoraj-milijarda-evrov-ukrepov-zaobvladovanje-posledic-koronavirusa/

Neposredna večja škoda v pomurski regiji že nastaja predvsem v turizmu, kjer se beležijo
množične stornacije rezervacij, prav tako v gostinstvu, prevozništvu in pri podjetjih, ki tako ali
drugače poslujejo predvsem z italijanskimi partnerji.
W:

https://www.spotpomurje.si
https://www.facebook.com/SPOTPomurje/
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