PROTOKOL ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z
NOVIM KORONAVIRUSOM IN ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI
PRED OKUŽBO V SKUPNIH PROSTORIH STAVBE NA
MARIBORSKI CESTI 7
Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in sprejete sklepe Vlade
RS ter priporočila Direktorata za visoko šolstvo MIZŠ in Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, veljajo v stavbi na Mariborski cesti 7, Celje naslednja navodila:
• zaposleni, študentje in obiskovalci morajo upoštevati priporočila ter smernice
Nacionalnega inštituta za javno zdravje ves čas zadrževanja v stavbi;
• v stavbo lahko vstopajo le popolnoma zdrave osebe (brez znakov akutne okužbe dihal
ter brez visokega tveganja za okužbo z novim koronavirusom (družinski član oz. druga
oseba v tesnem stiku s potrjeno okužbo z novim koronavirusom, z znaki prehlada, okužbe
dihal ali z vročino),
• vhod in izhod v stavbo je za študente iz Vrunčeve ulice skozi požarna vrata (levo
od vhoda v stavbo) oziroma iz Mariborske ceste za zaposlene skozi službena vrata,
• vstop v stavbo je za študente mogoč samo 15 minut pred posameznim izpitnim rokom
oziroma drugo dogovorjeno obveznostjo ob spremstvu visokošolskega učitelja oziroma
strokovnega sodelavca visokošolskega zavoda (v primeru zamude, vstop v stavbo ne bo
mogoč), za ostale obiskovalce pa po predhodnem dogovoru z uporabniki stavbe,
• študenti vstopajo v zgradbo posamično, ob upoštevanju ustrezne varnostne razdalje
(najmanj 1,5 metra),
• študenti, zaposleni in obiskovalci morajo pri vstopu v stavbo, pri gibanju po stavbi in
predavalnicah ter ob izstopu iz stavbe uporabljati lastno obrazno masko;
• študenti, zaposleni in obiskovalci si morajo ob vstopu v stavbo razkužiti roke, nato pa
redno in temeljito umivati roke z milom in vodo;
• pri gibanju po objektu je potrebno upoštevati razdaljo najmanj 1,5 m;
• študentom je prepovedano zbiranje v skupinah na celotnem območju stavbe in na
zunanjem funkcionalnem zemljišču;
• v predavalnicah morajo študenti zasesti le označene prostore in se ves čas zadrževati
na istem mestu;
• zapuščanje predavalnic ni dovoljeno, izjema je uporaba sanitarij;
• študenti si ne smejo izmenjevati predmetov;
• izvajati se mora redno prezračevanje prostorov, razkuževanje predmetov in površin, ko
skupina zapusti prostor.

