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SPLOŠNA HIGIENSKA NAVODILA ZA DELO  
V PROSTORIH UNIVERZE V NOVEM MESTU PO 18.5.2020 
 
 
Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko 
onesnaženih rok. 
 
Za zaščito študentov, profesorjev in ostalega osebja na univerzi  pred okužbo s SARS-CoV2 
je treba zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh 
splošnih higienskih ukrepov: 
• Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.  
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom 

za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je 
namenjeno samo zunanji uporabi. Možno je uporabljati tudi alkoholne razkužilne 
robčke (70 %). Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena 
čiščenju/razkuževanju kože.  

• Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje 
v ali izstopanje iz učilnice, kabinetov, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), 
ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 

• Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 
• Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.  
• Odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju univerze oziroma v notranjih 

prostorih univerze. 
• Upoštevajmo pravilno higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta 

in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat 
robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter 
vodo.  

• Zaprte prostore (predavalnice, kabinete) večkrat dnevno temeljito prezračimo, 
priporočamo vsako uro oziroma po posameznem opravljenem preverjanju znanja (na 
stežaj odprta okna). 

• Razen študentov in strokovnih delavcev univerze naj v objekt univerze ne vstopa nihče, 
eventualno najavljena oseba pa obvezno v spremstvu predstavnika univerze in z 
obrazno masko.  

• Morebitne govorilne ure in konzultacije naj študenti opravijo po telefonu, elektronski 
pošti ali online.  

• Referat je za študentske zadeve je odprt v času uradnih ur ob vnaprejšnji telefonski 
najavi.   

• Pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov.  
 



Do uporabnih vsebin za preprečevanje širjenja novega koronavirusa Nacionalne agencije 
za javno zdravje dostopate na spodnjih linkih/povezavah:  
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 
 
• Umivanje rok:  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-
delavci.pdf  
 
• Higiena kašlja:  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf 
 
• Pravilna namestitev obrazne maske: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf . 
 
 
ZDRAVSTVENE OMEJITVE  
 
Pedagoški proces naj obiskujejo le zdravi študenti in predavatelji (brez znakov akutne 
okužbe dihal).  
 
V primeru bolezni mora študent ali zaposleni, ki je bil v zadnjih 7 dneh v prostorih 
univerze, o svojem zdravstvenem stanju obvestiti referat za študentske zadeve. 
 
Študenti in zaposleni, ki so zboleli za COVID-19, se lahko pedagoškega procesa udeležijo, 
ko lečeči zdravnik presodi, da posameznik ni več kužen.  
 
 
OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN ŠTUDENTOV 
 
Študijski proces poteka v skupinah tako, da število študentov v skupini omogoča 
vzdrževanje primerne medosebne razdalje (najmanj 1,5 do 2 metra).  
 
 
ZAŠČITNA OPREMA 
 
Brez maske vstop v prostore univerze ni dovoljen. Za maske poskrbijo študenti sami. 
Zaposleni in študenti v objektu univerze maske nosijo ves čas.  
 
Vsak posameznik naj se seznani s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred 
uporabo ter po odstranitvi maske naj si temeljito umijejo ali razkužijo roke. Maska mora 
segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo. Masko je 
treba občasno zamenjati. Maske po uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo 
roke z milom in vodo. 
 
Navodila za pravilno uporabo maske so dosegljiva na povezavi:  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.  
 
Splošno o uporabi mask je dosegljivo na povezavi:  
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask 
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PRIHOD DO UNIVERZE IN VSTOPANJE V OBJEKT UNIVERZE 
 
Prihod do univerze 
Svetujemo smiselno prilagoditev zasebnega in javnega prevoza do univerze:  
Navodila za izvajalce posebnih linijskih prevozov v času epidemije COVID-19 so dosegljiva 
na povezavi: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. 
 
 
VSTOPANJE V PROSTORIH UNIVERZE IN PREDAVALNICE 
 
Študenti spoštujejo pravila ravnanja v času epidemije COVID -19 (nošenje obraznih mask, 
razkuževanje rok, postopkov pred vstopom v predavalnico, kabinet, laboratorij oz. 
vzdrževanju distance pri tem, ne posojajo stvari, spoštujejo pravila medosebne razdalje 
skladno z  navodili za preprečevanje okužbe). 
 
Študenti naj bodo hkrati seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu pedagoškega procesa  
tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo 
zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim 
blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji.  
• Zaposleni, študentje  in obiskovalci vstopajo v objekt univerze  z masko. 
• Študenti v objekt univerze vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko 

medosebno razdaljo. 
• Podajalniki razkužil so nameščeni na več dostopnih mestih univerze (avli oz. 

hodnikih). Slikovno gradivo z navodili pravilne uporabe mask in plakati s splošnimi 
higienskimi ukrepi so izobešeni na  vidnih mestih.   

• Prepovedano je nepotrebno zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem 
zemljišču univerze in v prostorih univerze. 

 
 
POTEK DELA V PROSTORIH UNIVERZE 
   
Predavalnica 

• Pred začetkom aktivnosti (predavanj, vaj, preverjanja znanja) v prostorih univerze 
predavalnico temeljito prezračimo. 

• Vrata predavalnice naj bodo odprta do začetka izvajanja pedagoških aktivnosti 
(pisanja izpita, predavanj). 

• Po vsaki uporabi prostora se površine klopi, stolov, kljuk na vratih predavalnice 
razkuži (ustrezno razkužilo za površine).  

• Delo v predavalnicah poteka v primerno velikih predavalnicah glede na število 
študentov. 

• Poskrbeti je treba za zagotavljanje primerne medosebne razdalje (1,5 do 2 metra). 
 
 
S cenjenim spoštovanjem. 
 

 

Dekanica: 
 prof. dr. Jasmina Starc 
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