Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 14. 9. 2020
Število objav: 4
Internet: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 4
Inženirski dan: 0
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Naslov

Irska v minulem četrtletju z rekordnim 6,1-odstotnim krčenjem BDP

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 13. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...skrčenje bruto domačega proizvoda (BDP). Na gospodarsko aktivnost so negativno vplivali ukrepi za zajezitev
pandemije covida-19, najbolj prizadeto je bilo gradbeništvo. Koronska kriza je Irsko prizadela bolj kot finančna kriza
leta 2008, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ukrepi, ki jih je država sprejela...

Naslov

Irska v minulem četrtletju z rekordnim 6,1-odstotnim krčenjem BDP

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 13. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kot finančna kriza leta 2008. Ukrepi, ki jih je država sprejela za zajezitev virusa, so v drugem četrtletju najbolj
prizadeli gradbeništvo, ki je zabeležilo 38,3-odstoten upad. Poleg gradbeništva so med najbolj prizadetimi še sektorji
distribucije, transporta in gostinstva. (STA)...

Naslov

Od danes krajša karantena

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 9. 2020

Avtor

STA , M. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gospodarsko aktivnost so negativno vplivali ukrepi za zajezitev pandemije covida-19, najbolj prizadeto je bilo
gradbeništvo. Ukrepi, ki jih je država sprejela za zajezitev virusa, so v drugem četrtletju najbolj prizadeli gradbeništvo,
ki je zabeležilo 38,3-odstoten padec. Poleg gradbeništva so med najbolj prizadetimi še sektorji distribucije,...

Naslov

Od danes krajša karantena

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 13. 9. 2020

Avtor

STA , M. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gospodarsko aktivnost so negativno vplivali ukrepi za zajezitev pandemije covida-19, najbolj prizadeto je bilo
gradbeništvo. Ukrepi, ki jih je država sprejela za zajezitev virusa, so v drugem četrtletju najbolj prizadeli gradbeništvo,
ki je zabeležilo 38,3-odstoten padec. Poleg gradbeništva so med najbolj prizadetimi še sektorji distribucije,...
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Irska v minulem četrtletju z rekordnim 6,1odstotnim krčenjem BDP
Irska je v drugem trimesečju na četrtletni ravni po izračunih tamkajšnjega statističnega urada zabeležila 6,2-odstotno
skrčenje bruto domačega proizvoda (BDP). Na gospodarsko aktivnost so negativno vplivali ukrepi za zajezitev pandemije
covida-19, najbolj prizadeto je bilo gradbeništvo.
Koronska kriza je Irsko prizadela bolj kot finančna kriza leta 2008, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.
Ukrepi, ki jih je država sprejela za zajezitev virusa, so v drugem četrtletju najbolj prizadeli gradbeništvo, ki je zabeležilo
38,3-odstoten padec. Poleg gradbeništva so med najbolj prizadetimi še sektorji distribucije, transporta in gostinstva.
Ukrepi so zarezali tudi v zasebno potrošnjo, medtem pa se je izvoz iz pomembnega irskega farmacevtskega sektorja
obdržal.
"Številni sektorji, ki so močni zaposlovalci, so bili začasno zaprti, kar je povzročilo velik upad domačega povpraševanja,"
je v izjavi za javnost zapisal finančni minister Paschal Donohoe.
Irska, ki se je tako kot mnogo drugih držav konec marca odločila za zaprtje velikega dela gospodarstva, še ni sprostila
ukrepov za zajezitev virusa. Pubi, ki strežejo hrano, so denimo lahko začeli poslovati, medtem ko so tisti, ki strežejo
samo pijače - takšnih je približno polovica od 7000 po vsej državi -, še vedno zaprti.
Irska je zaradi koronavirusa doslej zabeležila 1777 smrtnih primerov. Čeprav v zadnjih tednih ni bilo smrtnih primerov, pa
se zvišuje število okuženih.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Irski sicer preti še ena grožnja. Velika Britanija, ki je njena glavna trgovinska partnerica, se namreč pripravlja na izstop iz
EU.

3

Finance.si
Država: Slovenija

13.09.2020
Nedelja

Kazalo

https://live.finance.si/8965765/Irska-v-minulem-ce...

1/1

Irska v minulem četrtletju z rekordnim 6,1-odstotnim krčenjem
BDP
48 sek

Irska je v drugem trimesečju na četrtletni ravni po izračunih tamkajšnjega
statističnega urada zabeležila 6,2-odstotno krčenje BDP. Na gospodarsko
aktivnost so negativno vplivali ukrepi za zajezitev pandemije covida-19,
koronska kriza pa je Irsko prizadela bolj kot finančna kriza leta 2008.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ukrepi, ki jih je država sprejela za zajezitev virusa, so v drugem četrtletju
najbolj prizadeli gradbeništvo, ki je zabeležilo 38,3-odstoten upad. Poleg
gradbeništva so med najbolj prizadetimi še sektorji distribucije, transporta in
gostinstva. (STA)
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V Sloveniji 99 novih okužb, na Hrvaškem 165
V članku povzemamo relevantne informacije o bolezni covid19.
Objavljeno
13. september 2020 07.35

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Posodobljeno
13. september 2020 11.37

Odpri galerijo
V Sloveniji je potrjenih 99 novih okužb. FOTO: Prakash Mathema/AFP

M. B., STA
5

Novice.najdi.si
Država: Slovenija

13.09.2020
Nedelja, 08:41

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/e1f6db037c...

2/4

Ključni poudarki:
Od danes je v Sloveniji karantena skrajšana na 10 dni.
V Franciji so zabeležili več kot 10.500 okužb.
Na Hrvaškem so potrdili 165 novih okužb in šest smrti.
V Sloveniji 99 novih okužb.
Na Češkem 1541 novih okužb; rekordno število.

11.40 Na Kemijskem inštitutu pripravljajo teste za virus
Na Kemijskem inštitutu imajo na voljo tehnologijo za pridobivanje virusnih proteinov, ki bi se jih lahko uporabilo za pripravo reagentov za teste na novi koronavirus. S tem bi torej lahko
vzpostavili domačo proizvodnjo, a zanimanja za komercialno uporabo zaenkrat še ni bilo. Pripravljajo tudi hitri test za dokazovanje koronavirusa v slini. Kot kaže, bi lahko z odkritji na
Kemijskem inštitutu lahko prišli do lastne oskrbe z reagenti in ne bi bili več odvisni od uvoza. Vzpostavitev lastne proizvodnje reagentov »bi verjetno trajala nekaj tednov za tiste, ki jih že
imamo v raziskavah, in nekaj mesecev za nove,« so za STA pojasnili na inštitutu. Ob tem pa so dodali, da zaenkrat še ni bilo zanimanja za komercialno uporabo.
V primeru novega koronavirusa so proteine, ki so jih sami pridobili, že uporabili pri testiranju odpornosti cepljenih živali. Na Kemijskem inštitutu so namreč v raziskovalni skupini Romana
Jerale razvili cepivo proti novem koronavirusu, v preteklih mesecih pa so cepivo predklinično preizkušali na miših. Ob tem navajajo, da so sposobni pripraviti reagente za različne teste, a je
poslanstvo Kemijskega inštituta predvsem v tem, da pripravi tehnologijo, ki bi jo potem lahko implementirali v industriji. Poleg tega pa pripravljajo tudi hiter diagnostični test za odkrivanje
virusov iz sline, ki bi omogočil hitro preverjanje večjega števila vzorcev, in ki bi ga lahko uporabili kot presejalni test, so dodali.
11.15 Rekordno število novih okužb na Češkem
Na Češkem so v zadnjem dnevu potrdili 1541 okužb. Češka je tako že tretji dan zapored zabeležila rekordno število novih okužb, že peti dan zapored pa je v tej državi potrjenih več kot
primerov okužbe, poroča Guardian. Naraščanje števila okužb na Češkem je med najhitrejšimi v Evropi. Doslej so potrdili 35.401 okužb in 453 smrti. Hospitaliziranih je skoraj 300 ljudi.
10.55 Potrjenih 99 novih okužb
V Sloveniji so včeraj, kljub razmeroma nizkemu številu testov, zabeležili 99 novih primerov okužbe. 31 oseb je hospitaliziranih, od tega jih 6 potrebuje intenzivno nego. Včeraj novemu
koronavirusu v državi ni podlegel nihče, je na Twitterju sporočila vlada.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

10.05 Na Hrvaškem 165 novih okužb in šest smrti
V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 165 novih primerov okužbe s koronavirusom. Največ novih primerov okužbe so od sobote zabeležili v Zagrebu - 45. Še 21 novookuženih imajo v
splitsko-dalmatinski županiji, navaja portal Index.hr. Aktivnih okužb na Hrvaškem je tako trenutno 2410. 309 oseb se zdravi v bolnišnicah, od teh jih je 22 priključenih na respiratorje. Doslej
so na Hrvaškem potrdili že 13.533 primerov okužbe. 244 ljudi je umrlo, od tega šest v zadnjem dnevu.
9.40 V Münchnu množični protesti proti ukrepom
V bavarski prestolnici München se je v soboto zbralo okoli 10.000 protestnikov proti ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, kar je bilo še enkrat več, kot je bilo sprva najavljeno,
je sporočila tamkajšnja policija. Podobni shodi so sicer potekali tudi drugod po Nemčiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Podobno se je dogajalo tudi v drugih mestih, čeprav z občutno
manjšim številom udeležencev. V Hannovru se je zbralo okoli 1100 ljudi. V Wiesbadnu pa je na shod nasprotnikov ukrepov proti širjenju koronavirusa prišlo le okoli 150 ljudi. Najavljenih pa
je bilo okoli 3000.
Po podatkih Inštituta Robert Koch za nalezljive bolezni je Nemčija v zadnjih 24 urah zabeležila 948 novih okužb z koronavirusom. Skupno so doslej v Nemčiji potrdili že nekaj več kot
260.000 primerov okužbe in 9.352 smrtnih žrtev. V Zadnjem dnevu so zabeležili dve novi.
9.10 V Franciji zabeležili več kot 10.000 novih okužb
V Franciji so v soboto zabeležili več kot 10.000 novih primerov koronavirusa, kar je najvišje dnevno število, odkar so v državi povečali število testiranj. V soboto so v državi skupno zabeležili
tudi 17 smrti zaradi covida-19, je sporočila nacionalna agencija za javno zdravje. Skupno so v soboto zvečer zabeležili 10.561 primerov. V petek so jih imeli 9406, navaja francoska tiskovna
agencija AFP. Po dodatnih 17 smrtih pa so jih v Franciji od začetka pandemije zabeležili 30.910. Kljub temu pa francoska vlada ne namerava uvesti večjih ukrepov za omejevanje širjenja
virusa. Francija je tudi prepolovila karantensko dobo s 14 na zgolj 7 dni.
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V Franciji so ponekod maske obvezne tudi na prostem. FOTO: Damien Meyer/AFP
8.30 Irska zabeležila rekordno krčenje gospodarstva
Irska je v drugem trimesečju na četrtletni ravni po izračunih tamkajšnjega statističnega urada zabeležila 6,2-odstotno skrčenje bruto domačega proizvoda (BDP). Na gospodarsko aktivnost so
negativno vplivali ukrepi za zajezitev pandemije covida-19, najbolj prizadeto je bilo gradbeništvo. Ukrepi, ki jih je država sprejela za zajezitev virusa, so v drugem četrtletju najbolj prizadeli
gradbeništvo, ki je zabeležilo 38,3-odstoten padec. Poleg gradbeništva so med najbolj prizadetimi še sektorji distribucije, transporta in gostinstva. Ukrepi so zarezali tudi v zasebno potrošnjo,
medtem pa se je izvoz iz pomembnega irskega farmacevtskega sektorja obdržal. Irska je zaradi koronavirusa doslej zabeležila 1777 smrtnih primerov. Čeprav v zadnjih tednih ni bilo smrtnih
primerov, pa se zvišuje število okuženih.
7.30 Od danes krajša karantena
Vse od danes naprej izdane odrejene karantene bodo trajale 10 in ne več 14 dni. To velja tako za tiste karantenske odločbe, izdane potnikom na meji ob prihodu iz držav na rdečem seznamu,
kot tudi za karantene, ki so bile posameznikom odrejene zaradi visoko rizičnega stika. Vse do danes izdane karantenske odločbe pa še vedno trajajo 14 dni. Vlada je spremembe spremembe
odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti države
sprejela na četrtkovi seji.
Izjemi, ko karantena ne bo odrejena, in sicer za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani, pa od danes ne bosta več časovno omejeni na 24 ur. V primerih, ko
je ob vstopu v Slovenijo treba predložiti ustrezna dokazila in negativen izvid testa, pa ta ne sme biti starejši od 48 ur. Slednje je novost, saj se zahtevana veljavnost negativnega testa s 36 ur
podaljšuje na 48 ur. Potrdilo o negativnem testu mora izdati institucija, katere verodostojnost priznavata slovenski inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano.
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Število okužb po svetu v zandjem času znova narašča. FOTO: Prakash Singh/AFP

8

Aktualno24.si
Država: Slovenija

13.09.2020
Nedelja, 09:46

Kazalo

https://www.aktualno24.si/view/od-danes-krajsa-kar...

1/5

V Sloveniji 99 novih okužb, na Hrvaškem 165
V članku povzemamo relevantne informacije o bolezni covid19.
Objavljeno
13. september 2020 07.35

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Posodobljeno
13. september 2020 13.25

Odpri galerijo
V Sloveniji je potrjenih 99 novih okužb. FOTO: Prakash Mathema/AFP

M. B., STA
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Ključni poudarki:
Od danes je v Sloveniji karantena skrajšana na 10 dni.
V Franciji so zabeležili več kot 10.500 okužb.
Na Hrvaškem so potrdili 165 novih okužb in šest smrti.
V Sloveniji 99 novih okužb.
Na Češkem 1541 novih okužb; rekordno število.

13.25 V Avstriji 463 novih okužb
V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 463 okužb z novim koronavirusom, kar je precej manj kot dan pred tem, ko so jih zabeležili 869. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je ob tem dejal, da je
Avstrija na začetku drugega vala epidemije covida-19. Največ novih primerov so v zadnjem dnevu znova potrdili na Dunaju, in sicer 149. Sledi zvezna dežela Spodnja Avstrija z 92 novimi
okužbami. Na avstrijskem Štajerskem so potrdili 29 okužb z novim koronavirusom, na avstrijskem Koroškem pa 12, kažejo podatki pristojnih oblasti. Doslej so v slovenski severni sosedi
potrdili 33.159 primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je 756 bolnikov s covidom-19. Trenutno bolnišnično zdravljenje zaradi te bolezni potrebuje 226 ljudi, od tega jih je 44 na
intenzivni negi.
13.00 V Indiji okužbe naraščajo najhitreje na svetu

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Indija je potrdila 94.372 novih okužb, kar je sicer nekoliko manj kot prejšnje dni, ko je število tri dni zaporedoma preseglo 95.000 okužb, a še vedno število novih okužb v Indiji narašča hitreje
kakor kjer koli drugje na svetu. Doslej so zabeležili že več kot 4,7 milijona okužb. Na tej Azijski podcelini je umrlo že več kot 78.500 ljudi, 1114 v zadnjem dnevu, poroča.

Pandemija se v Indiji širi najhghitreje na svetu. FOTO: Sam Panthaky/AFP
11.40 Na Kemijskem inštitutu pripravljajo teste za virus
Na Kemijskem inštitutu imajo na voljo tehnologijo za pridobivanje virusnih proteinov, ki bi se jih lahko uporabilo za pripravo reagentov za teste na novi koronavirus. S tem bi torej lahko
vzpostavili domačo proizvodnjo, a zanimanja za komercialno uporabo zaenkrat še ni bilo. Pripravljajo tudi hitri test za dokazovanje koronavirusa v slini. Kot kaže, bi lahko z odkritji na
Kemijskem inštitutu lahko prišli do lastne oskrbe z reagenti in ne bi bili več odvisni od uvoza. Vzpostavitev lastne proizvodnje reagentov »bi verjetno trajala nekaj tednov za tiste, ki jih že
imamo v raziskavah, in nekaj mesecev za nove,« so za STA pojasnili na inštitutu. Ob tem pa so dodali, da zaenkrat še ni bilo zanimanja za komercialno uporabo.
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V primeru novega koronavirusa so proteine, ki so jih sami pridobili, že uporabili pri testiranju odpornosti cepljenih živali. Na Kemijskem inštitutu so namreč v raziskovalni skupini Romana
Jerale razvili cepivo proti novem koronavirusu, v preteklih mesecih pa so cepivo predklinično preizkušali na miših. Ob tem navajajo, da so sposobni pripraviti reagente za različne teste, a je
poslanstvo Kemijskega inštituta predvsem v tem, da pripravi tehnologijo, ki bi jo potem lahko implementirali v industriji. Poleg tega pa pripravljajo tudi hiter diagnostični test za odkrivanje
virusov iz sline, ki bi omogočil hitro preverjanje večjega števila vzorcev, in ki bi ga lahko uporabili kot presejalni test, so dodali.
11.15 Rekordno število novih okužb na Češkem
Na Češkem so v zadnjem dnevu potrdili 1541 okužb. Češka je tako že tretji dan zapored zabeležila rekordno število novih okužb, že peti dan zapored pa je v tej državi potrjenih več kot
primerov okužbe, poroča Guardian. Naraščanje števila okužb na Češkem je med najhitrejšimi v Evropi. Doslej so potrdili 35.401 okužb in 453 smrti. Hospitaliziranih je skoraj 300 ljudi.
10.55 Potrjenih 99 novih okužb
V Sloveniji so včeraj, kljub razmeroma nizkemu številu testov, zabeležili 99 novih primerov okužbe. 31 oseb je hospitaliziranih, od tega jih 6 potrebuje intenzivno nego. Včeraj novemu
koronavirusu v državi ni podlegel nihče, je na Twitterju sporočila vlada.

10.05 Na Hrvaškem 165 novih okužb in šest smrti
V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 165 novih primerov okužbe s koronavirusom. Največ novih primerov okužbe so od sobote zabeležili v Zagrebu - 45. Še 21 novookuženih imajo v
splitsko-dalmatinski županiji, navaja portal Index.hr. Aktivnih okužb na Hrvaškem je tako trenutno 2410. 309 oseb se zdravi v bolnišnicah, od teh jih je 22 priključenih na respiratorje. Doslej
so na Hrvaškem potrdili že 13.533 primerov okužbe. 244 ljudi je umrlo, od tega šest v zadnjem dnevu.
9.40 V Münchnu množični protesti proti ukrepom
V bavarski prestolnici München se je v soboto zbralo okoli 10.000 protestnikov proti ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, kar je bilo še enkrat več, kot je bilo sprva najavljeno,
je sporočila tamkajšnja policija. Podobni shodi so sicer potekali tudi drugod po Nemčiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Podobno se je dogajalo tudi v drugih mestih, čeprav z občutno
manjšim številom udeležencev. V Hannovru se je zbralo okoli 1100 ljudi. V Wiesbadnu pa je na shod nasprotnikov ukrepov proti širjenju koronavirusa prišlo le okoli 150 ljudi. Najavljenih pa
je bilo okoli 3000.
Po podatkih Inštituta Robert Koch za nalezljive bolezni je Nemčija v zadnjih 24 urah zabeležila 948 novih okužb z koronavirusom. Skupno so doslej v Nemčiji potrdili že nekaj več kot
260.000 primerov okužbe in 9.352 smrtnih žrtev. V Zadnjem dnevu so zabeležili dve novi.
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9.10 V Franciji zabeležili več kot 10.000 novih okužb
V Franciji so v soboto zabeležili več kot 10.000 novih primerov koronavirusa, kar je najvišje dnevno število, odkar so v državi povečali število testiranj. V soboto so v državi skupno zabeležili
tudi 17 smrti zaradi covida-19, je sporočila nacionalna agencija za javno zdravje. Skupno so v soboto zvečer zabeležili 10.561 primerov. V petek so jih imeli 9406, navaja francoska tiskovna
agencija AFP. Po dodatnih 17 smrtih pa so jih v Franciji od začetka pandemije zabeležili 30.910. Kljub temu pa francoska vlada ne namerava uvesti večjih ukrepov za omejevanje širjenja
virusa. Francija je tudi prepolovila karantensko dobo s 14 na zgolj 7 dni.

11

Aktualno24.si
Država: Slovenija

13.09.2020
Nedelja, 09:46

Kazalo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

https://www.aktualno24.si/view/od-danes-krajsa-kar...

4/5

V Franciji so ponekod maske obvezne tudi na prostem. FOTO: Damien Meyer/AFP
8.30 Irska zabeležila rekordno krčenje gospodarstva
Irska je v drugem trimesečju na četrtletni ravni po izračunih tamkajšnjega statističnega urada zabeležila 6,2-odstotno skrčenje bruto domačega proizvoda (BDP). Na gospodarsko aktivnost so
negativno vplivali ukrepi za zajezitev pandemije covida-19, najbolj prizadeto je bilo gradbeništvo. Ukrepi, ki jih je država sprejela za zajezitev virusa, so v drugem četrtletju najbolj prizadeli
gradbeništvo, ki je zabeležilo 38,3-odstoten padec. Poleg gradbeništva so med najbolj prizadetimi še sektorji distribucije, transporta in gostinstva. Ukrepi so zarezali tudi v zasebno potrošnjo,
medtem pa se je izvoz iz pomembnega irskega farmacevtskega sektorja obdržal. Irska je zaradi koronavirusa doslej zabeležila 1777 smrtnih primerov. Čeprav v zadnjih tednih ni bilo smrtnih
primerov, pa se zvišuje število okuženih.
7.30 Od danes krajša karantena
Vse od danes naprej izdane odrejene karantene bodo trajale 10 in ne več 14 dni. To velja tako za tiste karantenske odločbe, izdane potnikom na meji ob prihodu iz držav na rdečem seznamu,
kot tudi za karantene, ki so bile posameznikom odrejene zaradi visoko rizičnega stika. Vse do danes izdane karantenske odločbe pa še vedno trajajo 14 dni. Vlada je spremembe spremembe
odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti države
sprejela na četrtkovi seji.
Izjemi, ko karantena ne bo odrejena, in sicer za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani, pa od danes ne bosta več časovno omejeni na 24 ur. V primerih, ko
je ob vstopu v Slovenijo treba predložiti ustrezna dokazila in negativen izvid testa, pa ta ne sme biti starejši od 48 ur. Slednje je novost, saj se zahtevana veljavnost negativnega testa s 36 ur
podaljšuje na 48 ur. Potrdilo o negativnem testu mora izdati institucija, katere verodostojnost priznavata slovenski inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano.
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Število okužb po svetu v zandjem času znova narašča. FOTO: Prakash Singh/AFP
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