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OBVESTILO POVELJNIKA CIVILNE ZAŠČITE 
OBČINE MIKLAVŽ

Vse Občane občine Miklavž na Dravskem polju obveščamo o naslednjih ukrepih s koronavirusom 
(SARS-CoV-2): 
• 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:

 KLICNI CENTER: Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan 
med 8. in 20. uro.

• v primeru suma okužbe, naj kontaktirajo svojega osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer dobijo vsa 
nadaljnja navodila, kasnejša testiranja potekajo na vstopni točki, kamor občane napotijo osebni ali 
dežurni zdravniki (vstopna točka za testiranja je na Taboru, v bližini trgovskega centra Mercator 
in Gasilske brigade Maribor)

• v primeru, da občan oboli in ostane v domači oskrbi, pozivamo, da za obolelega najprej poskrbijo 
svojci. V primeru, da oboleli ne bo imel možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi najnujnejšimi 
zadevami (zdravila...), objavljamo tel. št. 031 650 835, kamor pokličete za dostavo le-teh: 

• civilna zaščita naproša in poziva vse občane, ki so mlajši od 40 let in so pripravljeni prostovoljno 
pomagati pri oskrbi obolelih na domu, naj se javijo na tel. št. 031 650 835: 

• štab civilne zaščite Občine Miklavž poziva vse občane, da se dosledno držijo vseh navodil, ki so 
podana s strani civilne zaščite na državni in občinski ravni.

SPOŠTOVANI OBČANI IN OBČANKE OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,

POZIVAMO VAS, 

DA BODITE ODGOVORNI IN DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA, 
KI JIH IZDAJAJO PRISTOJNE INSTITUCIJE, TER TAKO POSKRBITE ZA SVOJE 

ZDRAVJE IN ZDRAVJE ŠIRŠE SKUPNOSTI.

OBVESTILO ZDRAVSTVENEGA ZAVODA MARICA BARBUL MIKLAVŽ
Vse paciente, ki obiskujete Zdravstveni zavod Marica Barbul Miklavž na Dravskem polju, 
obveščam, da zaradi svoje varnosti pred morebitnimi okužbami (koronavirus) 
- ambulanto obiščete le v nujnih primerih,
- naročila (osebne preglede, kontrolne napotnice, recepte za kronične bolezni) naročite izključno 

po telefonu vsak delovni dan po urniku ambulante na telefonsko številko 02 62 96 330 ali po 
elektronski pošti: barbul.marica@siol.net

- se držite naročene ure v primeru naročenega pregleda,
- v primeru bolezenskih simptomov oziroma suma na okužbo s koronavirusom obvezno 

predhodno pokličete na zgoraj navedeno telefonsko številko oziroma v primeru, da ambulanta 
ne dela, na telefonsko številko ambulante za splošno nujno medicinsko pomoč 02 33 31 809. 
Vljudno prosim, da se navedenega držite.

OBVESTILO UPRAVNE ENOTE
Zaradi razglašene epidemije bodo krajevni uradi na območju Upravne enote Maribor do 
nadaljnjega zaprti. 
Vse zadeve lahko uredite na sedežu Upravne enote Maribor v času uradnih ur. Vljudno prosimo, 
da nas pred prihodom v Upravno enoto Maribor pokličete na tel. št. 02 2208 350 ali nam pošljete 
e-sporočilo na ue.maribor@gov.si, da bomo lahko ocenili, ali je vaš prihod nujen oziroma ali 
vam lahko pomagamo zadevo urediti na drugačen način.


