Preprečevanje širjenja koronavirusa
Skladno s priporočili NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje) za potencialno
preprečevanje virusnih okužb, kjer je med drugim priporočljivo izogibanje javnim
prostorom, pozivamo vse, da se na nas obračate IZKLJUČNO preko elektronskih in
telefonskih kanalov.
Dosegljivi smo po telefonu na 02 521-36-50 in e-pošti info@pgz.si.
Vse kontakte naših zaposlenih najdete tukaj: https://www.pgz.si/si/kontakt

JAVNE LISTINE
V času nevarnosti okužbe z koronavirusom na zbornici NE BO URADNIH UR ZA OSEBNO
OBRAVNAVO potrjevanja in urejanja javnih listin. Vloge za Potrdila o poreklu blaga
(Certificate of origin) sprejemamo preko aplikacije essCert ali po mailu na
naslov info@pgz.si in roman.wolf@gzs.si. Izdane listine pa vam bomo poslali po pošti.
Vloge za morebitne ATA zvezke sprejemamo prav tako po e-pošti, izdane listine vam bomo
prav tako poslali po pošti.
Če potrebujete določeno informacijo oziroma stanje v kateri se nahaja vaša zadeva vas
vljudno prosimo, da nas pokličete ali nam pošljete elektronsko sporočilo.
IZVAJANJE E-POSTOPKOV SPOT registracija
V času nevarnosti okužbe z koronavirusom na zbornici NE BO URADNIH UR ZA OSEBNO
OBRAVNAVO in izvedbo postopkov preko portala e-SPOT!
Storitev registracije, spremembe, odjave podjetja lahko opravite tudi od doma
https://evem.gov.si ob pogoju predhodno pridobljenega kvalificiranega digitalnega
potrdila (Sigen-ca, Halcom, AC NLB, Pošta-ca).
V primeru, če želite urediti pooblastila ali oddati druge fizične dokumente za postopke na
točkah SPOT, prosimo, da izpolnjene obrazce in dokumente na točke SPOT pošljete na
naslov katerekoli SPOT točke po redni pošti.
Kontaktni podatki in naslovi SPOT točk so na voljo na povezavi: Seznam točk SPOT in
notarjev.
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Na GZS smo za vas pripravili tudi spletno stran Poslovni nasveti v času koronavirusa, na
kateri boste našli aktualne poslovne informacije, nasvete in delovno zakonodajo, vezano
na trenutne razmere.
Prav tako je MGRT vzpostavil elektronski naslov korona.mgrt@gov.si, kjer so na voljo
svetovalci z informacijami o ukrepih za obvladovanje trenutnih kriznih razmer.

V primeru pojava suma koronavirusa v vaših podjetjih, se
ravnajte po navodilih NIJZ, ki jih najdete na
https://www.nijz.si/
Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Priporočila članom v zvezi
s pojavom širjenja koronavirusa
Glede na to, da imamo tudi v Sloveniji vsak dan več
potrjenih primerov okužbe s koronavirusom, se
verjetno tudi pri vašem poslovanju pojavljajo
vprašanja v zvezi z izvajanjem ukrepov, s katerim bi
pripomogli k preprečitvi oziroma zajezitvi širjenja
virusa.
V zvezi s tem smo se obrnili tudi na Nacionalni inštitut
za javno zdravje, vendar nam v tem trenutku, zaradi
obilice drugih obveznosti, ne morejo pomagati s
pripravo posebnih navodil, ki bi bila prilagojena naši
dejavnosti. Zato smo na podlagi obstoječih splošnih
navodil in priporočil pripravili kratka priporočila za
člane ZRS, ki vam lahko pomagajo pri opravljanju
vsakodnevnih aktivnosti.
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Prilagodite stike s strankami
Zaradi zmanjšanja tveganja za širjenje virusa
predlagamo, da v okviru rednega poslovanja
prilagodite stike s strankami. Predvsem priporočamo,
da čim več neposrednih stikov s strankami opravite
preko telefona in elektronskih komunikacij. O tej
odločitvi seveda tudi ustrezno obvestite vaše stranke.
Tam kjer je neposreden stik s strankami obvezen, pa
poskrbite za ustrezno higieno in druge splošne ukrepe
za preprečevanje širjenja okužb.
Priporočamo vam, da razmislite oziroma preizkusite,
kako bi lahko delo zaposlenih vsaj delno organizirali
od doma. To bi lahko prišlo v poštev v primeru
razglasitve epidemije in poostrenih ukrepov glede
omejitve gibanja.

Ne pozabite na zaščito zaposlenih.
Priporočamo, da imajo vsi zaposleni, ki v okviru svojih
delovnih nalog obiskujejo stranke, pri sebi razkužilno
sredstvo.
Seveda priporočamo namestitev razkužilnikov tudi v
vaših poslovnih prostorih.
Obenem zaposlenim ponovno priporočite, da v
primeru bolezni dihal dosledno ostanejo doma.
Spremljajte
obvestila
in
priporočila
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in
Ministrstva za zdravstvo in ravnajte v skladu z
navodili.
Priporočamo vam, da v poslovnih prostorih na vidnih
mestih namestite priročna navodila NIJZ za
preprečevanje širjenja okužbe, ki jih najdete tukaj in
tukaj.
Velja razmisliti tudi o namestitvi razkužilnikov za roke
ob vhodu v poslovne prostore.
16. marec 2020

