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Sprejet dokument skupnega protokola z dne 24. aprila 2020, ki ureja ukrepe za boj proti
širjenju in zajezitev virusa covid-19 na delovnem mestu

INFORMACIJE IN NAVODILA ZA USLUŽBENCE
VSTOP V ŠOLO
-

Preden odidete od doma na delovno mesto, morate izmeriti telesno
temperaturo. V primeru vročine (nad 37,5 °) ali drugih simptomov gripe je
obvezno ostati doma in se obrniti na zdravnika.

-

v primeru stika z okuženimi osebami v manj kot štirinajstih dneh je vstop
na delovno mesto prepovedan

-

Ko vstopite v šolo, morate upoštevati pravila in določbe organov in
delodajalca (zlasti se držati na varni razdalji, upoštevati pravila higiene rok
in obnašati se skladno z higienskimi predpisi)

-

v primeru, da se po vstopu pojavijo nevarna stanja (simptomi gripe,
povišane telesne temperature, slabo počutje itd.), je treba to nemudoma
sporočiti delodajalcu, nositi kirurško masko ali drugo priloženo zaščitno
masko in ostati na primerni razdalji od drugih ljudi.

KAKO SE OBNAŠATI NA DELOVNEM MESTU
-

Držati se vsaj en meter stran od drugih ljudi

-

Če ni mogoče zagotoviti medosebno razdaljo enega metra, je treba nositi
ustrezno masko

-

Uporaba maske je potrebna v prostorih, namenjenih za več delavcev

-

Dostop do skupnih prostorov (garderobe, kavarne, pisarne, stranišč itd.) je
dovoljen le eni osebi naenkrat. Prisotnost v skupnih prostorih mora biti
omejena na nujno potreben čas.

-

Kjer je le mogoče, treba zaprte prostore pogosto prezračiti

-

Prisotnost na sestankih, če ni mogoče zagotovit varne razdalje oz.
prenatrpanosti je odpovedana, posluževati se je treba oblike sestajanja na
daljavo.

-

Treba je vedno skrbeti za osebno higieno, zlasti si pogosto umivati roke; ne
dotikati se oči, nosu in ust; izogibati se objemov in stiskanja rok; pokriti usta
in nos, ko kihnemo ali kašljamo.

UKREPI ZA ZAŠČITO PRI DELU MED ČISČENJEM IN DEZINFEKCIJO
Med čiščenjem in dezinfekcijo je obvezno nositi ustrezne rokavice za zaščito
rok.
Maske so obvezne v primeru, da je v istem prostoru več ljudi; v primeru
samostojnega dela je nosenje maske neobvezno, treba pa ga imeti pri sebi.
PRIJAVA STANJA ŠIBKIH USLUŽBENCEV
Delavci s kroničnimi boleznimi (kardiovaskularna, diabetična, ledvična) in/ali
boleznimi, ki lahko spremenijo imunski status (nedavne onkološke bolezni/v
terapiji ali v primeru jemljenja zdravil, ki lahko zmanjšajo imunsko zaščito)
morajo skrbno upoštevati pravila in vedenja higienskih in sanitarnih ukrepov, ki
jih priporočajo državni in deželni zdravstveni organi ter se posvetovati z
zdravnikom ali referenčnim specialistom za informacije o možnosti opravljanja
dela, oz. zahajanje v prostore z večjim številom ljudi.
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