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COVID-19 

Obveščamo vas, da bodo vsi 

epidemiološki podatki, vsa 

navodila ter sporočila za 

zaposlene in širšo javnost v 

prihodnje dnevno objavljeni na 

Intranetu, ki je dostopen vsem 

zaposlenim bolnišnice. 

Prosimo vas, da stran redno 

obiskujete in se sproti 

seznanjate z vsem, kar je 

povezano z novim 

koronavirusom. 

Stanje v bolnišnici, v Enoti 

covid-19, je za enkrat relativno 

mirno. Pripravljamo se na 

povečano število bolnikov, tudi 

pozitivnih. Opozarjamo, da je 

potrebno vsak odvzeti bris 

obvezno sporočiti na številko 

336. 

 

COVID-19 
 

Št. vzetih brisov 

(20. 3. - 23. 3.) 

Št.pozitivnih 

31 0 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

ZAHVALA 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota se iskreno zahvaljuje 

Srednji zdravstveni šoli Murska 

Sobota za podarjene zaščitne 

maske in razkuţila, ki jih v 

sedanjih razmerah zelo 

potrebujemo. 

Prav tako se zahvaljujemo 

Radenski, ki je bolnišnici 

podarila vodo, ter Termam 3000 

Moravske Toplice, ki so 

podarile jajca. 

Vsem iz srca iskrena hvala. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBVESTILO KUHINJE 

Obveščamo vas, da smo zaradi 

zmanjšanja tveganja prenosa 

okuţbe s covidom-19 v naši 

jedilnici do nadaljnjega ukinili 

gotovinsko plačevanje. Plačilo 

je moţno zgolj z evidenčno 

kartico ali zapisom na seznam 

dolga, ki bo konec meseca 

odštet od osebnega dohodka. 

Prosimo vse, ki še nimate 

podpisanega soglasja, da si v 

Pravno - kadrovski sluţbi 

uredite soglasje za odtegljaj od 

osebnega dohodka (št. 832 ali 

833). 

Obveščamo vas tudi, da zaradi 

motene oskrbe, predvsem s 

sveţimi ţivili, ne moremo 

zagotoviti vse ponudbe z 

jedilnikov. Najbolj bo to 

opazno pri ponudbah solat. Do 

nadaljnjega ob nedeljah in 

praznikih za zaposlene 

ponujamo zgolj dva jedilnika. 

Vse, ki si ob koncu tedna hrano 

naročate na oddelek, vljudno 

prosimo, da s posodo ravnate 

skrbno, jo čim prej vrnete in je 

z ostanki obrokov nikakor ne 

odnašate v domače okolje. 
 

Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh.,           

vodja službe bolnišnične prehrane 

 

 

 

ZGODILO SE JE    

prejšnji teden 

 Ponedeljek: 

Gostja radijske oddaje 

Murskega vala Za zdravje je 

bila Simona Slaček Kovšča, dr.  

med., spec. pulmologije, 

predstojnica Pljučnega odd., 

tema oddaje: Pljučni rak. 
 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 
ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
318 

ŠTEVILO BOD: 1259 

LEŢALNA DOBA: 3,70 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
19 

DOJEČE MATERE  BOD: 
8 

 
 

Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 
Ne moreš se vrniti  

in spremeniti začetka. 

Lahko pa začneš, 

kjer si, in spremeniš konec. 
Splet  

 

 

Ureja: Tajništvo 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki  in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 
 

http://www.sb-ms.si/

