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Ormoške novice

Glasilo Občine Ormož, številka 49, junij 2020

Epidemija novega koronavirusa, ki je v mesecu marcu 
povzročila zaprtje vseh knjižnic, nas je postavila pred 
nove izzive. V Knjižnici Ormož smo se med samoizola-

cijo trudili ohranjati stik z našimi bralci. Redno smo jih obveš-
čali o novostih preko elektronske pošte, spletne strani in dru-
žabnih omrežij, pripravljali radijsko oddajo. Spodbujali smo 
branje e-knjig na portalu Biblos, dokupili nov izbor e-knjig za 
naše bralce, jim svetovali in pomagali pri uporabi Biblosa in iz-
posoji e-knjig na njihovih pametnih napravah.  V času zaprtja 
knjižnice smo bili devet ur dnevno na razpolago preko dežurne 
telefonske linije, odgovarjali na njihova vprašanja, jim svetova-
li. Med prvimi knjižnicami v Sloveniji smo omogočili izposojo 
knjig s predhodno rezervacijo preko telefona, spletnega mesta 
Moja knjižnica ali knjižničnega maila. Želene knjige smo bral-
cem dostavili na dom preko pošte in  jim omogočili mirno branje 
v teh negotovih dneh. Za najmlajše obiskovalce knjižnice smo 
med karanteno in po njej pripravili virtualne pravljične urice 
Špelca, Pikina skrivnost in Petelinček prebudi upanje, ki si jih 
otroci še vedno lahko ogledajo na portalu YouTube, do katere-
ga jih vodi povezava z naše spletne strani in Facebook profila.  
Knjižnica Ormož je s ponedeljkom, 4. maja, ponovno odpr-

la svoja vrata obiskovalcem in omogočila varno izposojanje in 
vračanje gradiva. Čeprav je knjižnica odprta, poteka izposoja 
in vračilo gradiva po trenutnih navodilih NIJZS-a. V prihod-
njih dneh in mesecih si prizadevamo ponovno obuditi dogaja-
nje in organizirati različne dogodke na letni terasi knjižnice. 
Tudi letos pripravljamo Zelene četrtkove popoldneve, srečanja 
in predavanja, posvečena ohranjanju in izboljševanju zdravja, 
narave in dobrega počutja, ki se bodo odvijali vsak četrtek ju-
lija in avgusta ob sedemnajsti uri. V sklopu teh druženj bos-
te lahko spoznali tudi našo novo pridobitev, čebelnjak, za ka-
terega skrbita izkušena čebelarja, predsednik Čebelarskega 
društva Ormož, Jože Brumen in tajnik društva, Slavko Petek. 
 
 Ponovno bomo obudili tudi literarne večere. Za začetek v juniju 
pričakujemo pri nas  Beletrinine trubadurje in nadaljujemo lite-
rarna srečanja z zanimivimi gosti v jeseni. Ljubitelje knjig vabimo 
k opravljanju letošnje bralne značke za odrasle na temo Za lju-
bitelje knjig, kjer vam je na voljo petindvajset različnih avtorjev. 
Prebrati pa morate vsaj 5 knjig s seznama, ki smo ga pripravili 
za vas. Svoje misli ob branju knjig in prebrane knjige zapisujte v 
bralno mapico ter jo oddajte do 20. novembra 2020. Mapice so 
vam na razpolago v vseh naših knjižnicah, oddate pa jih lahko v 
kateri koli izmed njih. Prav tako za vas pripravljamo še zanimivo 
poletno branje.

Knjižnica Ormož po zaprtju 
ponovno oživela
Besedilo: Jana Petek

Za omejitev širjenja okužbe z virusom Covid-19 si mora vsak 
posameznik in društvo kot skupina prizadevati za zagotavlja-
nje varnih pogojev izvajanja vaj. Ob tem naj društva in posa-

mezniki ravnajo preudarno, samoodgovorno ter glede na specifike 
delovanja posamezne skupine dodatno prilagodijo pogoje na vajah. 
KAJ LAHKO STORIM SAM? 
Na vaje ne hodim, če imam znake okužbe dihal ali če sem bil v stiku 
z osebo s potrjeno boleznijo Covid-19. Poseben premislek o udelež-
bi vaj naj velja za ogrožene skupine. 
Zavedam se, da so glavni prenosi okužbe možni s fizičnimi stiki, 
kapljičnim prenosom, prenosom prek aerosolov in površin, zato 
skrbim za redno higieno rok (ob prihodu, odhodu, odmorih), higie-
no kašlja in nošenje maske, če je le mogoče. 
Na vajo pridem s svojimi notami, rekviziti, pisali, plastenko vode 
ipd., ki jih ne izmenjujem z drugimi in jih po vaji odnesem domov. 
Uporabljam določeno mesto, stol, notno stojalo, kjer tudi odlagam 
osebne stvari. 
Ohranjam ustrezno razdaljo, kolikor je še možno za nemoten potek 
dela. Če je mogoče, pri plesu nosim masko ali katero izmed drugih 

zaščitnih sredstev. 
KAJ LAHKO STORIMO KOT DRUŠTVO OZIROMA SKUPI-
NA? 
Če je le mogoče, vaje izvajamo zunaj na prostem, v odprtih atrijih 
ipd. 
Število udeležencev prilagodimo veljavnim odlokom in velikosti 
prostora. Če na voljo nimamo dovolj velikega prostora, vaje izvede-
mo v manjših skupinah ali poiščemo možnosti večjih dvoran. Med 
plesno aktivnostjo zagotovimo najmanjše možno število menjav 
med pari (priporočljiva je praksa stalnih parov). Omogočimo raz-
daljo vsaj 1.5–2 m med posameznimi glasbeniki in 3 m med posa-
meznimi pevci, tudi zunaj. 
Na več vidnih mestih namestimo razkužila, plakate, piktograme ipd. 
Če imamo vaje v notranjih prostorih, prostor pogosto zračimo ter 
redno čistimo in razkužujemo površine, skupne rekvizite, inštru-
mente idr. opremo, prav tako zagotovimo redno čiščenje in razkuže-
vanje toaletnih prostorov po navodilih NIJZ. 
Redno učinkovito komuniciramo med sabo in spodbujamo k odgo-
vornemu ravnanju. 
To je povzetek osnovnih smernic JSKD in ZKDS za zagotavljanje 
minimalnega standarda na vajah.

10 zlatih pravil varnejše izvedbe vaj za 
preprečevanje širjenja okužbe s Covid-19
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