ODDIH JE NAJBOLJŠI,
KADAR SMO VSI VARNI IN ZDRAVI.
SPOŠTUJMO PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE
ŠIRJENJA OKUŽB

1,5 m

Tudi če smo povsem zdravi,
ohranjamo zadostno medosebno
razdaljo najmanj 1,5 metra.

Roke si umivamo redno in
temeljito. Uporabljamo milo
in vodo.

Z neumitimi ali nerazkuženimi
rokami se ne dotikamo obraza,
še posebej ne oči, nosu in ust.

Če nimamo na voljo mila,
uporabimo namensko
razkužilo za roke, ki vsebuje
od 60 do 80 % alkohola.

Med gibanjem v vseh zaprtih
javnih prostorih je obvezno
imeti usta in nos dosledno
zakrita z obrazno masko,
ruto ali šalom.

Zaprte prostore večkrat
dnevno temeljito prezračimo.

Upoštevamo pravila higiene
kašlja. Papirnat robček po vsaki
uporabi odvržemo med odpadke
in si nato umijemo roke z milom
ter vodo.

Ob pojavu povečanega
pojavljanja okužb dihal in
širjenju bolezni COVID-19 se
izogibamo zaprtih prostorov z
večjim številom ljudi.

Če imamo znake akutne okužbe
dihal, kot so nahod, slabo počutje,
bolečine v mišicah, povišana telesna
temperatura, kašelj, pazimo nase
in na druge! Obvestimo recepcijo.
Ne prihajamo v prostore z drugimi
ljudmi, ne udeležujemo se izletov,
doživetij in drugih aktivnosti.

Spremljajmo informacije in
ravnajmo po priporočilih
zdravstvenih strokovnjakov.

www.slovenia.info/covid19

DOBRODOŠLI
V ZELENI IN VARNI
SLOVENIJI.
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ZAZRTI SMO V TRAJNOSTNO PRIHODNOST
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DA
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Slovenija je prva, ki je kot celotna država prejela ugledni naziv Green
Destination. Našo zavzetost za trajnostni razvoj slovenskega turizma dokazujejo
številne mednarodne strokovne nagrade, kot je Best of Europe 2020. Nagrado
smo prejeli v okviru izbora 2020 Sustainable Top 100 Destination Awards.

HVALA, KER SKUPAJ Z NAMI
SPOŠTUJETE UKREPE IN PRIPOROČILA ZA
VAROVANJE ZDRAVJA

Ukrepi in zahteve, ki jih glede na epidemiološko stanje strokovno
pripravlja in usmerja Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike
Slovenije, veljajo za vso Slovenijo. V turizmu in gostinstvu skrbno
izvajamo vsa priporočila za preprečevanje okužb. Tako varujemo vas,
zaposlene in prebivalce v lokalni skupnosti.

RADI ŽIVIMO AKTIVNO,
ZDRAVO IN ZELENO

Smo edina evropska država, ki združuje Alpe in Mediteran,
Kras in Panonsko nižino. Pri nas živi več kot 22 tisoč
živalskih in rastlinskih vrst! Kar okoli 60 odstotkov
površine Slovenije prekrivajo gozdovi. Skoraj 40 % ozemlja
Slovenije predstavljajo varovana območja narave. Povsod
imamo možnost pobega v naravo. Ne zamudite priložnosti
za dejavnosti na prostem!

SMO ENA OD NAJBOLJ
VARNIH DRŽAV NA SVETU

Ponosni smo, da se Slovenija že vrsto let uvršča med
najvarnejše države sveta. Ob zadnji objavi lestvice
globalnega indeksa miru (Global Peace Index for 2019)
se je Slovenija uvrstila na osmo mesto. Ugled varne
države zdaj ohranjamo tudi z odgovornim ravnanjem za
ohranjanje zdravja.

PRISEGAMO NA BUTIČNA
IN EDINSTVENA DOŽIVETJA

V Sloveniji lahko vsak dan v letu na svoj izbrani način in butično doživimo,
obiščemo, izkusimo ter okusimo kaj novega! Smo dežela butičnega turizma z
bogato ponudbo petzvezdničnih doživetij. Pogovorimo se o vaših željah!

LEPO, DA STE PRI NAS!

TU SMO ZA VAS.

