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Navodila UL FKKT v zvezi z ukrepi za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV2, ki veljajo od 1. 10. 2021 dalje

Na UL FKKT veljajo od 1. 10. 2021 dalje do preklica naslednji ukrepi:

1 Vstop in gibanje po prostorih fakultete
1.1
1.2
1.3
1.4

Vstop v objekt je dovoljen osebi, ki izpolnjuje PCT pogoj v skladu s trenutno veljavnimi predpisi.
Za študente in zunanje uporabnike je vstop v objekt izključno skozi glavni vhod v objektu X.
Preverjanje PCT pogojev izvaja varnostna in receptorska služba.
Samotestiranje za zaposlene in študente se izvaja organizirano na lokacijah in terminih, objavljenih
na spletni strani fakultete.
1.5 Uporaba maske je obvezna v vseh prostorih fakultete. Uporaba druge oblike zaščite ustnega in
nosnega predela obraza (ruta, šal, idr.) ni dovoljena.
1.6 Na zunanjih površinah fakultete je uporaba zaščitne maske obvezna, če ni mogoče zagotoviti
medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.
1.7 Maske za zaposlene zagotovi UL FKKT. Študenti in zunanji obiskovalci si morajo maske priskrbeti
sami.
1.8 Pri uporabi maske je treba upoštevati Pravila nameščanja in odstranjevanja maske.
1.9 Zaščitno masko je treba odvreči v posebej označen koš ob izhodu iz objekta X.
1.10 Ob vstopu v prostore fakultete si je treba razkužiti roke.
1.11 Služba za vzdrževanje prostorov in druge storitve skrbi za namestitev in polnitev razkužil.
1.12 Oseba, ki zazna/opazi simptome oz. znake bolezni COVID-19, se nemudoma umakne iz prostorov
fakultete. Če je izvid PCR testa na SARS-CoV-2 pozitiven, o tem nemudoma obvesti osebje
fakultete oziroma študentski referat.

2 Dodatni preventivni higienski ukrepi
2.1
2.2
2.3

Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo v skladu z Nasveti za umivanje rok. V primeru,
da voda in milo nista dostopna, uporabimo razkužilo za roke.
V prostorih, ki nimajo mehanskega prezračevanja (pisarne) je treba skrbeti za redno zračenje
prostora.
Vsak uporabnik prostora ali opreme sam skrbi za razkuževanje delovne površine in opreme, ki jo
uporablja.

3 Uporaba predavalnic in prostorov za srečanja
3.1
3.2
3.3

Uporaba prostorov je dovoljena po vnaprej določenem urniku.
Obveznost uporabe zaščitne maske velja tudi za predavatelja, razen v predavalnici A, kadar predava
za pleksi steklom.
Za sestanke z zunanjimi partnerji mora organizator dogodkov za namen obveščanja v primeru
okužbe, voditi seznam udeležencev s kontaktnimi podatki (ime in priimek ter e-naslov ali tel.
številka).

4 Ostala določila
4.1
4.2
4.3

Dnevno je treba spremljati informacije vodstva fakultete o vseh spremembah, ki se nanašajo na
ukrepe za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, in jih upoštevati.
S tem navodilom morajo biti seznanjeni vsi, ki vstopajo v objekt.
S tem navodilom prenehajo veljati Navodila UL FKKT v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja
koronavirusa, ki veljajo od 3. 5. 2021 dalje (dokument št. 130-1/2021-4 z dne 29. 4. 2021).
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