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PRIPOROČILA ZA POGREB

  

V skladu z usmeritvami Ministrstva RS za zdravje ter priporočil Vlade RS, in ukrepov
preprečevanja širitve KORONAVIRUSA – COVID 19 
sprejemamo naslednje ukrepe:

  

- za dogovor glede pogreba smo vam na voljo na naš telefon 24 ur na dan
- vstopanje v pisarno omejujemo na dve zdravi osebi, obvezna je uporaba razkužila za roke,
priporočljiva je uporaba kirurške maske, ki je strankam na voljo na vidnem mestu, upošteva se
varnostna razdalja 1,5 m; zaradi tega se žal ne bomo rokovali
- zaradi možnosti okužbe žal do nadaljnjega ne moremo izvajati dogovora  glede pogreba na
vašem domu
- pogrebi se izvajajo v ožjem družinskem krogu 
(do največ 10 zdravih oseb) 
- poudarjamo, naj se pogreba udeležijo le zdrave osebe 
(osebe brez vidnih znakov bolezni)
- na pogrebni slovesnosti se izvaja minimalna pogrebna svečanost brez spremljevalnih
dogodkov (pevci, zastavonoše društev) z dvema zaposlenima pri žarnem pogrebu in štirimi
zaposlenimi pri klasičnem pogrebu
- obvezna je uporaba zaščitnih mask za naše zaposlene in priporočljiva za udeležence
pogrebne slovesnosti
- odsvetujemo uporabo poslovilne vežice v primernih vremenskih pogojih
- ob uporabi vežice pa se vstopa posamično, upošteva se varnostna razdalja
- zaradi zaščite svojcev, se pokojnika ne bo kropilo
- urejanje pokojnika se izvaja z uporabo ekološkega ogrinjala 
- pri klasičnem pogrebu ostaja krsta zaprta
- do nadaljnjega odsvetujemo izvajanje poslovitve pred upepelitvijo
- vse zadeve v zvezi z najemi grobov in najemnimi pogodbami, do nadaljnjega rešujemo po
telefonu, pošti ali e-pošti

  

Vsi prisotni so dolžni upoštevati navodila in priporočila za zaščito zdravja, ki jih izdajajo
državne ustanove in veljajo v času trajanja epidemije.

  

Skupaj poskrbimo, da kar najbolj omejimo širjenje virusa!
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 Na žalost so sprejeti ukrepi nujni zaradi vas, nas in naših zaposlenih, zato hvala vam za
razumevanje.

  

 

  

BENKO d.o.o.
Prvačina, 19. marec 2020   

  

 

  

 2 / 2


