IZREDNA NAVODILA BIVANJA V ŠTU-DIJ DOMU VELENJE, ZA PREPREČEVANJE IN
PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE COVID-19, KI VELJAJO OD 18.5.2020 DALJE DO
PREKLICA

1. Razkuževanje in zaščitne maske:
•
•
•

Pred vstopom v dom in nadstropje je obvezno razkuževanje rok. Ob vstopu v dom je obvezna
uporaba zaščitne maske.
Nošnja zaščitne maske je prav tako obvezna v skupnih prostorih.
Zaščitno masko si je vsak stanovalec dolžen priskrbeti sam.

2. Uporaba stopnišča:
•

Pri uporabi stopnišča je obvezna socialna distanca minimalno 1,5 m.

3. Namestitve v sobah, migracije med nadstropji:
•
•
•
•
•
•
•

V domu se lahko stanovalci nahajajo le v nadstropju, kjer imajo sobo.
Prehodi med nadstropji so prepovedani.
Obiski stanovalcev po sobah znotraj nadstropij so prepovedani.
Obiski nestanovalcev so prepovedani.
Nočitve pri stanovalcih so prepovedane.
Bivalne prostore morajo stanovalci večkrat dnevno prezračiti.
Pri zadrževanju zunaj doma, pred domom morajo stanovalci upoštevati socialno distanco
najmanj 1,5 m.

4. Ukrepi v primeru znakov bolezni
•
•
•

Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročino, kašelj, oteženo dihanje, ki je značilno za
pljučnico), ostanete v sobi in se izogibate stikom z drugimi ljudmi.
Po telefonu se posvetujete s svojim izbranim osebnim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokličite
najbližjo dežurno ambulanto, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.
Pokličite na mobilno številko COVID točke, kjer vam bodo dali natančna navodila o nadaljnem
postopanju. Obvezno morate po tem, ko ste od svojega osebnega ali dežurnega zdravnika
napoteni na testiranje, obvestiti tudi upravljalca ŠTU-DIJ doma in sicer Metko Rupreht na
številko 031/809-115.

5. Študenti tuji državljani

• Študenti tujci, ki se vračajo v ŠTU-DIJ dom, se morajo obvezno držati vladnih predpisov za

tuje državljane, ki potujejo v Slovenijo (karantena, smaoizilacija, druga navodila). Navodila in
predpise najdejo na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus/navodila-za-potnike/ in
se dnevno spreminjajo.

6. Kontrola izvajanja navodil
•

Kontrole izvajanja navodil bodo izvajali predstavniki upravljalca ŠTU-DIJ doma. V primeru
hujše kršitve in ogrožanja splošne nevarnosti bo ukrepala pooblaščena varnostna služba in
zdravstvena inšpekcija. O vsem bo obveščena tudi pristojna Policiska postaja.

Velenje, 18.5.2020
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