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NAVODILA ZA OBISKOVALCE PROSTOROV UL PEF
za preprečevanje širjenja korona
virusa SARS-CoV-2 (Covid-19)
Skrb za varno delovno in študijsko/izobraževalno okolje je na prvem mestu. Vsak obiskovalec ključno
prispeva k zajezitvi širjenja bolezni Covid-19, tako doma kot v prostorih UL PEF, zato se odgovorno
ravnanje pričakuje od vsakogar.
Ta navodila upoštevajo Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19 (Uradni
list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21 in 22/22) in priporočila ter navodila NIJZ.
I.
(Splošno)
Namen navodil je zagotoviti varne delovne in študijske/izobraževalne pogoje za vse obiskovalce, ki bodo fizično
prisotni v prostorih UL PEF na Kardeljevi ploščadi 16 v Ljubljani in na Vegovi ulici 4 v Ljubljani ter na terenu.
II.
(Razkuževanje in umivanje rok)
Ob vstopu v prostore UL PEF je obvezno razkuževanje rok. Roke razkužujemo tekom celotnega delovnega dne,
predvsem ob prehajanju med prostori, ob uporabi držal, kljuk, računalniških mišk, tipkovnic oziroma površin, ki
se jih dotika več ljudi. Roke si redno umivamo z milom in toplo vodo. Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
III.
(Uporaba zaščitne maske)
Pri gibanju in zadrževanju v prostorih UL PEF je obvezna uporaba zaščitnih kirurških mask ali mask tipa FFP2.
Uporaba zaščitne maske ni obveza za:
• otroke, do dopolnjenega 6. leta starosti,
• višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
• nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
• osebe, ki izvajajo športno vadbo,
• osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
• učence in dijake pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
• učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri
pouku plesa, petja in inštrumenta.
Zaposlenemu zaščitno masko brezplačno izroči pooblaščena oseba pri vhodu v prostore UL PEF.
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IV.
(Ravnanja v primeru okužbe z Covid-19 za študente in zaposlene)
Študent ali zaposlen, ki ima potrjeno okužbo na Covid-19 se ne more udeležiti študijskih oziroma delovnih
obveznosti v prostorih fakultete oziroma Univerze v Ljubljani. V primeru, da je zaposleni, študent ali druga oseba
znake oziroma simptome obolelosti s Covid-19 razvil tekom dneva v prostorih UL PEF, se iz delovnega oziroma
študijskega procesa nemudoma umakne in o tem nemudoma obvesti izbranega osebnega (oz. dežurnega) zdravnika.
V.
(Kriteriji za varno izvajanje delovnega procesa)
Varna delovna površina je območje kroga s premerom najmanj 1,5 m, kjer je zaposleni v središču kroga. Pri tem je
potrebno upoštevati geometrijo prostora, kar pomeni, da je lahko površina na osebo manjša. Torej je prevladujoči
kriterij oddaljenost najmanj 1,5 m med osebami, ki se upošteva tudi pri gibanju/premikanju. Posebej pozorni
moramo biti na stopniščih, v toaletnih prostorih, knjižnici itn.
Posebna pozornost vzdrževanju zadostne razdalje mora biti namenjena tudi pri vstopanju in izstopanju v/iz
prostorov, druženju v neposredni bližini stavb fakultete oziroma pri vseh delovnih obveznostih, ki potekajo izven
prostorov fakultete.
Prostore je potrebno redno prezračevati in ustrezno razkužiti. V času, ko se izvaja prezračevanje prostora, mora biti
prostor prazen. Prostor se lahko prezračuje le po naravni poti, skozi okna. V času, ko se v predavalnici izvaja
pedagoške ali druge dejavnosti, se v prostoru ne sme uporabljati klimatsko prezračevanje.
Zaposleni morajo upoštevati splošne higienske ukrepe za zmanjšanje tveganja za okužbo in preprečevanje širjenja
novega koronavirusa tudi izven pedagoškega procesa.
Pri tem upoštevamo navodila na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sarscov-2019
VI.
(Končni določbi)
S tem navodilom preklicujemo Navodila za obiskovalce prostorov UL PEF za preprečevanje širjenja koronavirusa
SARS-CoV-2 št.: 012-9-P-C-19/2021/PEF031, z dne 9. 11. 2021 in Protokol o postopku ravnanja in obveščanja v
primeru okužbe s SARS-CoV-2 pri študentih na UL PEF, z dne 13. 1. 2022.
Ta navodila veljajo do preklica.
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