
Ostani zdrav, OSTANI DOMA 

V začetku januarja smo izvedeli, da se je po Kitajski začel 

širiti novi Covid-19, zaradi katerega je umrlo približno 

100.000 ljudi. Virus naj bi na ljudi prenesli luskavci, ki so 

jih prodajali na tržnici v kitajskem mestu Wuhan.  

V začetku marca so potrdili, da je virus tudi v Sloveniji. 

Virus se je s sunkovito hitrostjo začel širiti po vsej Sloveniji. 

12. marca se je vlada odločila, da bo zaprla vse šole, vrtce in fakultete v Sloveniji, da bi 

preprečila širjenje koronavirusa. Zdaj so zaprta vsa podjetja, frizerski saloni, trgovine z oblačili 

itd., odprte so le še trgovine z živili, a imajo tudi te skrajšan delovni čas.  

Na družabnih omrežjih že cel teden znani ozaveščajo ljudi, da naj ostanejo doma s sloganom 

#ostanidoma. Nekatere je postalo strah, da se bodo zaprle trgovine z živili, zato so že nekaj 

tednov v trgovinah prazne police in  vse večja gneča.  

Nespametno se mi zdi delati paniko, ker ta situacije ne bo rešila. Vsi Slovenci smo dobili 

navodila, da naj se ne hodimo po trgovinah, se 

družimo, ampak naj ostanemo doma. Prepovedano je 

tudi zbiranje in gibanje na javnih površinah, kar je po 

eni strani dobro, če želimo preprečiti širjenje virusa. 

Nekaj dni po internetu že krožijo fotografije praznih 

mest, trgov in ulic po Sloveniji in zdi se, kot da bi se čas 

ustavil.  

Da bi pregnali dolgčas, lahko prosti čas izkoristimo na 

različne načine. Na družabnih omrežjih ljudje delijo različne ideje, kako izkoristiti prosti čas. 

Nekateri pospravljajo in čistijo hiše, drugi vrtnarijo, spet tretji  so v naravi, kjer ni ljudi. Na 

televiziji se vrti tudi več različnih vsebin. Veliko ljudi ustvarja, se igra družabne igre, bere knjige 

in revije, kar nekaj pa jih kuha in peče.  

Ta čas, ko ste doma, lahko izkoristite na različne načine, ampak najboljše ga boste izkoristili, 

če boste z družino.  Nekoč je nekdo rekel: »Družina je majhen svet, rojen iz ljubezni«.   
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