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1. Prihod v študentski dom
Od 18. 5. 2020 je na podlagi veljavnih predpisov ponovno dovoljeno bivanje v
študentskih domovih vsem študentom z veljavno namestitveno pogodbo. Pri tem je
potrebno upoštevati ta navodila, ki temeljijo na priporočilih Nacionalnega inštituta za
varovanje zdravja in se bodo posodabljala skladno z objavami na naslovu
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. V študentski dom lahko pridejo le
stanovalci, ki ne kažejo znakov okužbe s Covid-19, o čemer morajo ob prihodu
podpisati Izjavo, ki je priloga teh navodil.

2. Izvajanje splošnih navodil NIJZ
 Izogibanje tesnim stikom z ljudmi ter drža varnostne razdalje, še posebej z
ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 Ne dotika se oči, nosu in ust.
 Upoštevajo se pravila higiene kašlja.
 Redno se umivajo roke z milom in vodo.
 V primeru, da voda in milo nista dostopna, se za razkuževanje rok uporabi
namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % etanola.

3. Uporaba skupnih prostorov
 Druženja v skupnih prostorih in prehajanja med nadstropji so prepovedana.
 Prepovedana je uporaba notranjih in zunanjih rekreacijskih in družabnih
površin (fitnes, skupni prostori namenjeni študiju, sobe za druženje).
 Pred vsakim vhodom v dom in vsakim nadstropjem je nastavljeno razkužilo,
obvezno je razkuževanje ob vstopu v dom in ob vstopu v nadstropje.
 V skupnih prostorih (hodniki, stopnišča, pralnice/sušilnice, skupne kuhinje) je
potrebno nositi maske; študenti si maske priskrbijo sami.
 Sočasno je lahko v skupnih prostorih največ 3 osebe na razdalji min. 1,5 m.
 V skupnih pralnicah/sušilnicah stopajo študenti posamično. Ob vstopu v
pralnico si je potrebno razkužiti roke.

 V skupnih kuhinjah v ŠD Prisoje se lahko zadržujeta največ dve osebi hkrati.
Ob vstopu v kuhinjo si je potrebno razkužiti roke. Po uporabi kuhinje je
potrebno svojo posodo takoj umiti, jo obrisati in spraviti v svojo omarico. Vsak
uporabnik kuhinje, naj delovno površino pred uporabo razkuži z razkužilom v
pršilki, ki je na voljo v vsaki kuhinji.
 Dvigala do nadaljnjega ne obratujejo.

4. Namestitve v sobah ter splošno življenje v domu






Domske zabave so strogo prepovedane.
Obisk ne stanovalcev je strogo prepovedan.
Prenočevalci pri stanovalcih so strogo prepovedani.
V domu se lahko stanovalci nahajajo le v nadstropju, kjer imajo sobo.
Študenti se lahko zadržujejo zunaj doma, vendar morajo upoštevati socialno
distanco. Sobe in apartmaje je potrebno večkrat na dan prezračiti.

5. Ukrepi čiščenja in razkuževanja prostorov
 Domovi se redno čistijo, razkužujejo se površine, ki se jih pogosto dotika
(kljuke, pulti, pipe umivalnikov).
 Obvezno je prezračevanje skupnih prostorov.
 Stanovalci redno čistijo sobe in apartmaje ter po potrebi razkužujejo predmete
in površine, ki se jih pogosto dotikajo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine
sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.).

6. V primeru pojava znakov bolezni
Po telefonu se oboleli posvetuje z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik
obolelega v rednem delovnem času, dežurna zdravstvena služba ali klic v sili 112),
kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ukrepih. Sostanovalci nemudoma obvestijo
zaposlene UP Študentskih domov o pojavu suma na okužbo s Covid-19.

7. Študenti, ki jim je odrejena karantena
Študentom, ki imajo začasno bivališče v študentskem domu, in so bili več kot 14 dni
izven EU, se ob prihodu v Slovenijo odredi 14 dnevna karantena. Karantena je ukrep,
s katerim se omeji svobodno gibanje zdravim osebam in ga odredi RS, Ministrstvo za
zdravje. V času bivanja v karanteni upoštevajte vsebino odločbe za karanteno in
naslednja navodila:
 Ne odhajajte iz študentskega doma (ne zapuščajte študentskega doma, ne
hodite na fakulteto, v trgovino ali druge ustanove, ne uporabljajte javnega
prevoza ali taksijev).
 Izogibajte se stikom z drugimi in ne sprejemajte obiskov v vašem domu.

 Spremljajte vaše zdravstveno stanje s pomočjo Tabele za spremljanje
zdravstvenega stanja.
 Če se pri vas v tem obdobju pojavijo znaki okužbe dihal (npr. slabo počutje,
prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali drugi bolezenski znaki,
navedeni v Tabeli za spremljanje zdravstvenega stanja, pokličite osebnega ali
dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravniku povejte,
da ste v karanteni.
 Za zagotavljanje osnovnih živil in higienskih potrebščin se s sosedi,
zaposlenimi v UP ŠD ali prijatelji dogovorite, da vam jih priskrbijo in dostavijo v
študentski dom. Pri dostavi naj v vašo sobo ne vstopajo, ampak naj
potrebščine pustijo pred vhodnimi vrati in vas o tem obvestijo po telefonu.
 Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete. Prezračite prostor za pet
do deset minut večkrat na dan.
 Upoštevajte vsa navodila NIJZ na spletni strani
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-nastalnemzacasnem-naslovu

8. Priloga: Izjava (glej naslednjo stran)
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IZJAVA
Spodaj podpisani/a študent/ka
____________________________________________ (ime in priimek), pred
vrnitvijo v sobo _____ doma _________ UP ŠD,

IZJAVLJAM, da:
1. v zadnjih 14 dneh nisem imela kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov:
povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo,
nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. sem bil/a v tem
obdobju zdrav/a;
2. v zadnjih 14 dneh nisem bil/a v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba
s SARS-CoV-2;
3. če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena
okužba sSARS-CoV-2 pri osebi, ki z mano sicer biva v istem gospodinjstvu
(ob obisku doma), bom ostal/a doma;.
4. da bom skrbel/a za redno razkuževanje in prezračevanje sobe ter sledenje
navodilom v dostopnih skupnih prostorih;
5. da vem, da si je potrebno ob vstopu v dom razkužiti roke in se po domu (razen
v svoji sobi) gibati z masko;
6. da je potrebno pri bivanju v domu upoštevati vsa splošna priporočila NIJZ in
Navodil UP, ki so splošno dostopna na spletnih straneh, poslana po e-pošti ali
objavljena na oglasnih deskah;
7. da se zavedam, da se kot disciplinska kršitev pravilnika in dodatnih podlag z
ukrepom takojšnje izselitve brez možnosti pritožbe lahko štejejo naslednje
kršitve: organizacija druženja in zabav, neupoštevanje prepovedi
prenočevanja drugih oseb do preklica, opustitev skrbi za higieno in
razkuževanje v sobi ter opustitev ukrepov, ki predstavljajo varnost za druge
stanovalce v prehodnih ali skupnih prostorih.

Datum: ____________________
Podpis: ____________________

