ZBIRANJE NAROČIL ZA CEPLJENJE PROTI VIRUSU
SARS-CoV-2
1.
V Zdravstvenem domu Murska Sobota so v ponedeljek
4. 1. 2021 pričeli s sprejemanjem prijav za cepljenje proti virusu
SARS-CoV-2. Zainteresirani se lahko za cepljenje prijavite na
telefonske številke 041 396 382 ali 041 644 918 ali 041 396 413:

Spoštovani občani, občanke!

Vse prijavljene bodo poklicali, ko bodo prejeli cepivo.

Izvajalec GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov nas
je seznanil s poročilom o sortirni analizi mešanih komunalnih
odpadkov v naši občini. Iz analize izhaja, da je v mešanih
komunalnih odpadkih še vedno velika količina biološko
razgradljivih odpadkov, ki pa bi morali biti odloženi v poseben
(rjav) zabojnik za biološke odpadke ali pa kompostirani na
domačem kompostniku. Precejšen je tudi delež papirja in
kartona, plastične embalaže ter oblačil in obutve.
Na podlagi navedenega vas ponovno vabimo oziroma
pozivamo, da
- se vključite v odvoz bioloških odpadkov s 120 l ali 240 l
zabojnikom rjave barve ali pa poskrbite za pravilno
kompostiranje bioloških odpadkov na domačem kompostniku,
- se vključite v ločeno zbiranje papirja po sistemu od vrat do
vrat z 240 l zabojnikom,
- uporabljate zbirni center v Serdici za ločeno zbiranje frakcij
(tudi tekstila),
-izkoristite možnost odvoza kosovnih odpadkov na klic s
pisno naročilnico, ki pripada posameznemu gospodinjstvu 1x
letno.
Občinska uprava Občine Rogašovci

2.
Prav tako so v ZD M. Sobota v ponedeljek 4. 1. 2021
pričeli s prostovoljnim brezplačnim testiranjem na SARS-CoV-2 s
hitrimi antigenskimi testi (HAGT) za prebivalce občin, ki so v
njihovi pristojnosti.
Testiranje s HAGT se izvaja v Zdravstvenem domu Murska
Sobota, od ponedeljka do petka, od 9.00 ure do 17.00 ure, v
modrem zabojniku,
pri zgradbi dispanzerja Medicine dela,
prometa in športa.
Za testiranje rabite kartico zdravstvenega zavarovanja.

OBVEŠČAMO VAS, DA BO ZDRAVSTVENI DOM M.
SOBOTA, V TOREK 12. 1. 2021, OD 14. DO 18. URE,
IZVAJAL
PROSTOVOLJNO
BREZPLAČNO
TESTIRANJE
NA
SARS-COV-2
S
HITRIMI
ANTIGENSKIMI TESTI V ZDRAVSTVENI POSTAJI
ROGAŠOVCI. ZA TESTIRANJE SE NI POTREBNO
POSEBEJ
NAROČATI,
RABITE
LE
KARTICO
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA.

PONEDELJEK: 7.30 - 14.30 ure
TOREK: 15.00 – 19.30 ure
SREDA: 7.30 – 14.30 ure
ČETRTEK: 15.00 – 19.30 ure
PETEK: 7.30 – 14.30
ure in na elektronski naslov:
cepljenje.covid19@zd-ms.si.
Ob prijavi je potrebno obvezno navesti ime, priimek, datum rojstva in
kontaktno telefonsko številko. Nepopolnih prijav ne bodo upoštevali.
Prioritetno se cepijo osebe, pri katerih okužba z virusom SARS-CoV-2, v
obdobju zadnjih treh mesecev pred cepljenjem, še ni bila potrjena.
V skladu z Nacionalno strategijo cepljenja so osebe, ki sodijo v
prednostno skupino: zdravstveni delavci in sodelavci, zaposleni in
oskrbovanci v DSO, starejši (60 let in več), najprej tisti stari 80 let in več,
nato tisti stari 75 let in več in nato stari 60 let in več, kronični bolniki mlajši
do 60 let (bolniki z rakom, diabetesom, debelostjo, kroničnimi obolenji
dihal, srca, ledvic, jeter, nevrološki bolniki (tudi z možgansko-žilnimi
obolenji), imunsko oslabljeni bolniki), druge nujne službe: npr. zaposleni
v vzgojno izobraževalnih zavodih, policija, civilna zaščita, vojska, delavci
v kmetijskem in živilskem sektorju, v prometu..., vsi ostali

