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Zaradi epidemije se v skladu s smernicami NIJZ in stroke sprejmejo naslednji preventivni ukrepi na področju pogrebne
in pokopališke dejavnosti v Občini Lendava in Občini Dobrovnik.

POGREBI V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA
UREJANJE POGREBOV
Vse svojce pokojnih prosimo, da za naročilo pogreba najprej pokličejo na telefonsko številko
041 707 040 in se dogovorijo za datum in uro prihoda v naše poslovne prostore. Za naročilo
posameznega pogreba lahko pride le ena zdrava oseba.
URADNE URE
Od ponedeljka do četrtka : 8.00 in 14.00 ure
V petek: 8.00 in 12.00 ure
DODATNI UKREPI V PROSTORIH ZA STRANKE- ZDRAVE OSEBE
Stranke v prostore sprejemne pisarne vstopajo posamično, ob dogovorjeni uri. Ostali počakajo
pred vrati oziroma zunaj in v primeru vrste spoštujejo pravilo razdalje vsaj 2 metra oddaljenosti od
drugih ljudi. Ob vstopu si mora stranka obvezno razkužiti roke. V pisarni je kot stranka lahko samo
ena oseba, ki mora sedeti na oddaljenosti 1,5 metra od mize referenta za sprejem pogrebov.
DODATNI UKREPI V PROSTORIH ZA STRANKE- OKUŽBA S KORONAVIRUSOM
V kolikor je pokojnik umrl zaradi koronavirusa, mora stranka ob dogovorjeni uri obvezno počakati
na dvorišču Eko-Parka, ločeno od ostalih čakajočih strank, kjer jo sprejme referent za sprejem
pogrebov in odpelje v pisarno, kjer se opravi dogovor za izvedbo pogrebnih storitev. Ob vstopu si
mora stranka roke obvezno razkužiti in nadeti masko.
POJASNILO GLEDE UDELEŽENCEV NA POGREBIH
V skladu s pojasnili Ministerstva za notranje zadeve RS glede Odloka o začasni splošni prepovedi
gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji(odlok)(Uradni list RS, št.
30/2020)na pogrebni slovesnosti (pogrebu) lahko sodelujejo izvajalci pogrebne dejavnosti in ožji
družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva.
Pri tem pa je pomembno, da v skladu z odlokom upoštevajo ohranjanje varne razdalje do drugih
oseb oz. drugih skupin.
MRLIŠKE VEŽICE
Sprejem pokojnika v mrliško vežico je od 8. do 9. ure zjutraj. Po sprejemu se vežica zaklene.
Odklene se pol ure pred pričetkom pogrebne slovesnosti. V vežico se vstopa posamično.
Sprejem cvetja za mrliške vežice se izvede pred vežicami.
Mrliške vežice se razkužuje pred sprejemom pokojnika in po pogrebu.
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Az Országos Közegészségügyi Intézet irányelveivel összhangban a koronavírus-járvány miatt Lendva és Dobronak
Községek temetkezési tevékenysége területén a következő megelőzési intézkedések érvényesek.

TEMETKEZÉSEK A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉBEN
TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS
Kérjük az elhunytak hozzátartozóit, hogy a temetés megrendelése ügyében először hívják fel a 041
707 040-es telefonszámot és egyeztessenek az irodánkba érkezés időpontjáról. A temetés
megrendelésénél kizárólag egy egészséges személy lehet jelen.
HIVATALOS ÓRÁK
Hétfőtől csütörtökig: 8-tól 14 óráig
Pénteken: 8-tól 12 óráig
TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK AZ FOGADÓIRODÁKBAN – EGÉSZSÉGES SZEMÉLYEK
A fogadóirodákba az ügyfelek egyenként, a megbeszélt időpontban érkeznek. A többiek a bejárat,
illetve az épület előtt várakoznak, sor kialakulása esetében be kell tartani a 2 méteres biztonsági
távolságot. Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. Az irodában ügyfélként csak egy személyt
fogadunk, akinek 1,5 méter távolságban kell ülnie a temetéseket intéző előadó asztalától.
TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK A FOGADÓIRODÁKBAN – KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS
Amennyiben az elhunyt halálát koronavírus okozta, az ügyfélnek a megbeszélt időpontban
kötelezően az Öko-park udvarán, a többi ügyféltől elkülönülten kell várakoznia, ahol fogadja őt a
temetési ügyintéző, majd az irodában véglegesítik a temetési szolgáltatás feltételeit. Belépéskor
kötelező a kézfertőtlenítés és a maszk használata.
A TEMETÉSEN RÉSZTVEVŐKRE VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS
A Szlovén Köztársaság Belügyminisztériumának A közterületeken történő mozgás és gyülekezés
ideiglenes betiltásáról a Szlovén Köztársaságban szóló rendelettel (SzK Hivatalos lapja 30/2020 sz.)
kapcsolatos magyarázataival összhangban a temetési szertartáson (temetésen) kizárólag a
temetkezési szolgáltatók és a közvetlen családtagok vagy a közös háztartásba tartozók vehetnek
részt. A rendelettel összhangban ennek során is fontos a személyek, illetve csoportok közötti
biztonsági távolság betartása.
RAVATALOZÓK
A ravatalozóba az elhunytat 8 és 9 óra között fogadjuk, majd ezt követően a helyiséget lezárjuk. A
ravatalozót fél órával a temetési szertartás kezdete előtt nyitjuk meg. A helyiségbe a búcsúztató
személyek egyenként lépnek be.
A virágokat a ravatalozó előtt kell elhelyezni.
A ravatalozók fertőtlenítése az elhunyt fogadása előtt és a temetési szertartás után történik.
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