
 
NAVODILA ZAPOSLENIM IN POGODBENIM SODELAVCEM  

FAKULTETE ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI (FUDŠ) 

ob prihodu in gibanju znotraj prostorov FUDŠ 

 (lokacija Nova Gorica in Ljubljana) ter na dvorišču v neposredni bližini fakultete 

*ta navodila se smiselno uporabljajo in veljajo tudi za najemnike prostorov 

 

I. UVOD 

Vlada RS je 13. 5. 2020 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 

vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju Odlok), v katerem so iz začasne prepovedi zbiranja 

ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 v prvem členu izvzete univerze in visokošolski zavodi. Tako zaposleni kot študentje 

bi imeli torej od 18.05.2020 ponovno dovoljenje za vstop v stavbo FUDŠ, vendar samo za 

nujne aktivnosti, ki jih ni možno izvesti na daljavo in po predhodnem dogovoru z nadrejenim 

oziroma z Referatom. Na FUDŠ smo se odločili, da prostorov ne bomo odprli z 18.5.2020, ker 

študijski in delovni proces še omogoča delo na daljavo, temveč da bomo prostore po tem 

datumu pripravili na varno uporabo in jih odprli s 1.6.2020.  

Skladno s tretjim odstavkom Odloka, ki določa, da morajo Zavodi s področja vzgoje in 

izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi pri izvajanju dejavnosti upoštevati 

priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni strani 

ministrstva, pristojnega za zdravje, je potrebno upoštevati, da se lahko v prostore FUDŠ 

postopoma vračamo sprva le za opravljanje nujnih obveznosti, ki jih nikakor ni mogoče opraviti 

na daljavo z uporabo IKT sredstev. 

Dne 14. 5. 2020 je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive 

bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/2020), s katerim je na območju 

Republike Slovenije epidemija preklicana, pri čemer se navedeni odlok prične uporabljati od 

31. 5. 2020. Na podlagi 2. člena Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 

(COVID-19) se splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 

(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) v skladu s 

Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 

(Uradni list RS, št. 23/20) ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo. 

Naprošamo vas, da se pri delu in ob prisotnosti v stavbi FUDŠ dosledno držite navodil in 

varnostnih ukrepov, ki so določeni s temi navodili oziroma so izobešeni po objektu FUDŠ. Tako 

pazite nase, na študente in na sodelavce. Še posebej dosledni morate biti pri uporabi stavbe 

Antaro na dislokaciji LJ. FUDŠ je tam podnajemnik, zato je potrebno dosledno spoštovati tudi 

navodila najemodajalca: »Objekt Antaro je tretiran kot javni prostor, zato je v vseh v skupnih 

prostorih, vključno s sanitarijami in dvigali, obvezna uporaba mask ter redno razkuževanje 

rok!« 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja


 
II. SKLEPI DEKANA 

Ta navodila se uporabljajo od 1.6.2020 do preklica. 

Študijski proces do zaključka študijskega leta 2019/2020 poteka na daljavo, z uporabo IKT 

sredstev.  

Obvezna študijska praksa se lahko opravlja v učnih bazah le v primeru, da je tako 

dogovorjeno neposredno z učno bazo, sicer se opravljanje prakse prestavi na kasnejši čas.  

Zaposleni na FUDŠ opravljajo svoje delo na domu do 31.5.2020. V primerih, kjer je to nujno 

potrebno ali to narekuje organizacija dela, se delo lahko opravlja v prostorih FUDŠ tudi pred 

1.6.2020, po predhodnem dogovoru z nadrejenim in z upoštevanjem priporočil NIJZ. 

Z dnem 1.6.2020 se za zaposlene FUDŠ preklicuje sklep o delu na domu. Tudi pogodbeni 

sodelavci se lahko, v kolikor je to nujno potrebno, vrnejo v prostore FUDŠ. 

S 1.6.2020 se v prostore FUDŠ lahko vrnejo tudi študentje, v kolikor je to nujno potrebno 

za opravljanje študijskih obveznosti in po predhodnem dogovoru z Referatom. Priporoča pa 

se, da študentje za komuniciranje z Referatom in drugimi strokovnimi službami ter pedagoškim 

kadrom uporabljajo IKT sredstva. Drugi uporabniki prostorov FUDŠ (npr. najemniki, 

interesenti za študij) se morajo pred prihodom v prostore najaviti pristojni osebi iz strokovnih 

služb. 

Od 1.6.2020 je odprta tudi knjižnica FUDŠ, pri čemer mora zagotoviti izvajanje priporočil, ki 

veljajo za knjižnice in jih je izdal NIJZ. Čitalnica ostaja še naprej zaprta. 

 

 

III. SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE 

Z VIRUSOM SARS-COV-2 (COVID-19)  

 

1. OSNOVNA VODILA NAVODIL SO: 

 

 Bolni ostanejo doma 

 Uporabniki prostorov si redno razkužujejo roke in upoštevajo druge higienske ukrepe 

 Med posamezniki v zaprtih prostorih je vsaj 1,5 metra razdalje 

 V kolikor tega ni mogoče zagotoviti, prisotni nosijo maske 

Vsa nadaljnja navodila sledijo tem vodilom in natančneje opredeljujejo posamezne situacije. 

Te pa niso univerzalne, zato je navodila potrebno brati kritično in ukrepe prilagoditi specifikam 

posameznih prostorov. V dvomu uporabite pragmatični pristop, ki sledi osnovnim vodilom. 

 

2. DOSLEDNO IZVAJANJE 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, 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. 

 Upoštevanje pravilne 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 večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uporabi (na 

stežaj odprta okna vsako uro za 5 minut). 

 Pri uporabi pisarne zaposlenim svetujemo razkuževanje kljuk in skupnih predmetov, ki 

se jih pogosto dotikajo.  

 Če je mogoče, puščamo vrata na stežaj odprta, da se izognemo prijemanju kljuke. 

 Razen študentov in zaposlenih naj v stavbo FUDŠ ne vstopa nihče, najavljena oseba 

(npr. vzdrževalci, najemniki) pa obvezno v spremstvu predstavnika FUDŠ in z obrazno 

masko. Zaposleni v strokovnih službah naj osebo, ki jo srečajo v stavbi FUDŠ prijazno 

povprašajo, kam je namenjena/s kom je dogovorjena in jo opozorijo na splošne 

varnostne ukrepe. 

 Morebitne informacije s strani strokovnih služb naj tako študenti kot 

zaposleni/pogodbeni sodelavci pridobijo po telefonu ali preko spletnih komunikacijskih 

orodij. 

 Pri vseh sestankih prednostno organiziramo video sestanke. 

 Odsvetuje se organiziranje dogodkov v živo oziroma udeležba na njih, če ni nujno 

potrebno. 

 Odsvetujejo se vsa ne nujna službena potovanja v tujino in ne nujni sprejemi tujih 

gostujočih raziskovalcev. Pri načrtovanju službenih potovanj v tujino ali sprejemu tujih 

gostov, ki se vključujejo v raziskovalno delo, je potrebno upoštevati navodila NIJZ za 

ravnanje ob odhodu v tujino ali prihodu iz tujine. 

 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma, obvestimo nadrejenega in se po telefonu 

posvetujemo s svojim izbranim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila. 

 Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva 

na spletni strani NIJZ. 

 

3. OMEJITEV DOSTOPA V OBJEKT FUDŠ 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


 
V stavbo FUDŠ lahko vstopajo le zdravi študenti in zaposleni/pogodbeni sodelavci (brez 

znakov akutne okužbe dihal). 

Ob prvem prihodu podpišejo izjavo (priloga), s katero jamčijo, da so zdravi. Študenti najdejo 

obrazec izjave v Moodlu in jo tam tudi oddajo. Zaposleni/pogodbeni sodelavci jo oddajo 

Glavnemu tajniku (osebno, po e-pošti z digitalnim podpisom), obrazec pa najdejo v spletnem 

referatu. Izjava velja 14 dni od datuma podpisa. Kdor izjave ne podpiše, se mu onemogoči 

vstop v stavbo. 

Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa (RSK za MDPŠ) je opredelil 

zdravstvene omejitve za zaposlene za vrnitev na delovno mesto ob ponovnem odprtju. V 

primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima 

zdravstvene omejitve, odsvetujemo vrnitev. O umiku zaradi zdravstvenih razlogov odloča 

zdravnik – specialist medicine dela, prometa in športa ali osebni zdravnik, ki presoja 

individualno in so mu predlagane bolezni le smernice pri delu. 

RSK za MDPŠ je 27. 3. 2020 na 6. korespondenčni seji RSK za MDPŠ sprejel stališče, ki ga 

je podprlo tudi Združenje pneumologov dne 26. 3. 2020 in Združenje za medicino dela, 

prometa in športa dne 27. 3. 2020 o tem, katere delavce se lahko izključi iz delovnega procesa, 

kjer niso izpolnjeni protiepidemski pogoji. 

Enako mnenje velja tudi za delavce v vrtcih, ki neposredno delajo z otroci, vzgojitelje, učitelje 

na osnovnih in srednjih šolah, smiselno tudi na fakultetah: 

- nosečnice, 

- delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih, 

- delavci z malignim obolenjem na sistemski terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna terapija), 

- delavci po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo, 

- delavci z neurejeno sladkorno boleznijo, 

- delavci s kronično pljučno boleznijo , ki so bili ali so še na katerikoli vrsti sistemske protivnetne 

ali imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali ki imajo pogosta 

recidivna vnetja zaradi okužb (kot pri KOPB, bronhiektazijah, astmi, pljučni fibrozi, sistemskih 

avtoimunskih boleznih na dihalih, pljučnem raku, imunskih pomanjkljivostih), 

- delavci z visokim in neurejenim krvnim tlakom, 

- delavci s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami, 

- delavci z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji spec. MDPŠ in glede na oceno 

tveganja, 

- delavci stari nad 65 let. 

 

Mnenje se smiselno uporablja tako za študente kot za zaposlene/pogodbene sodelavce na 

FUDŠ. O umiku z delovnega mesta ali študijskega procesa zaradi zdravstvenih razlogov 

odloča zdravnik – specialist medicine dela, prometa in športa ali osebni zdravnik, ki presoja 

individualno. 

 



 
4. ZAGOTAVLJANJE MEDOSEBNE RAZDALJE 

Med posamezniki mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. To je potrebno upoštevati v vseh prostorih 

FUDŠ. Maksimalno število oseb v prostoru se izračuna tako, da je vedno zagotovljena 

minimalna medosebna razdalja v vseh smereh. 

V kolikor v skupnih prostorih te razdalje ni možno zagotoviti, morajo posamezniki nositi 

zaščitne maske. 

Prva vrsta v predavalnicah in drugih prostorih za izvajanje študijskega procesa naj ne bo 

zasedena. V kolikor je mogoče, naj se pedagoški proces in pisni izpiti izvajajo v večjih 

prostorih. V študijskem letu 2019/2020 se pedagoški proces in izpiti izvedejo z uporabo IKT 

sredstev. 

 

5. UPORABA ZAŠČITNE OPREME 

Študenti in zaposleni/pogodbeni sodelavci nosijo zaščitne maske vedno, ko ni zagotovljena 

minimalna medosebna razdalja, sicer pa zaščitne maske lahko snamejo. Ponovno si jih 

nadenejo, ko se jim na manj kot 1,5 metra približa druga oseba, ali ko zapuščajo prostor. 

Izvajalci lahko poučujejo brez maske, v kolikor so prve vrste predavalnice prazne in je 

zagotovljena minimalna medosebna razdalja. 

Dolžnost zaposlenih/pogodbenih sodelavcev in študentov je, da se seznanijo s pravilnim 

nameščanjem, nošenjem in odstranjevanjem zaščitnih mask. O tem naj osveščajo tudi druge 

uporabnike prostorov FUDŠ. 

 

6. OPREMLJENOST PROSTOROV 

Pred vhodi v stavbo FUDŠ so nameščena opozorila in obvestila: 

- o tem, da v prostore lahko vstopajo le zdrave osebe, 

- o morebitnih posebnih režimih vstopanja / izstopanja, 

- o splošnih higienskih priporočilih 

- o prepovedi zadrževanja v skupinah pred vhodom v objekt FUDŠ. 

Ob vsakem vhodu so nameščena razkužila za roke, ob izhodu pa tudi koš za smeti za 

uporabljene maske ali rokavice. 

V vsaki predavalnici je nameščeno: 

- razkužilo za roke, 

- plakat s splošnimi higienskimi ukrepi. 

V predavalnicah so označena mesta, ki so oziroma niso v uporabi oziroma se označitev izvede 

z odstranitvijo odvečnih stolov. 

 

7. HODNIKI IN DRUGI SKUPNI PROSTORI 



 
Po hodnikih se osebe vedno gibajo po svoji desni strani. Po potrebi počakajo, da se druga 

oseba odmakne, tako, da je zagotovljena 1,5 m razdalja med osebama. 

V skupnih prostorih kot je npr. družabni prostor se upošteva medosebna razdalja, če ta ni 

mogoča, je obvezno nošenje mask. 

V družabnem prostoru je dovoljena uporaba samo lastnega pribora/krožnika/kozarca idr. Po 

uporabi mize je uporabnik dolžan, da jo pobriše z razkužilnim sredstvom in brisačko za 

enkratno uporabo. Uporabniki naj pazijo na red, čistočo in higieno! 

 

8. SANITARIJE 

V sanitarijah so vedno na voljo tekoča voda, milo, papirnate brisače in razkužilo. Ob 

umivalnikih so nameščena navodila o pravilnem umivanju rok. 

Vrata naj uporabniki odpirajo/zapirajo s komolcem ali s pomočjo čiste papirnate brisače. 

Izplakovanje školjke je obvezno s pokritim pokrovom. 

V sanitarijah ni dovoljeno odpiranje oken. 

 

9. ZUNANJE POVRŠINE 

Zadrževanje oseb v skupinah pred vhodom v stavbo FUDŠ ni dovoljeno. Na dvorišču FUDŠ 

je zadrževanje dovoljeno, če je zagotovljena medosebna razdalja. 

Vedno je potrebno upoštevati tudi veljavne odloke Vlade RS o zadrževanju oseb na javnih 

krajih. 

 

10. ZMANJŠEVANJE STIKOV 

Delo se organizira na način, da je potrebnih čim manj stikov.  V kolikor je to mogoče poteka 

študijski proces na daljavo, preko IKT sredstev. Delo v strokovnih službah poteka v pisarnah 

na način, da je zagotovljena medosebna razdalja. Če je to mogoče, se lahko opravlja delo v 

izmenah, tako da se zaposleni iz iste pisarne izmenjujejo. Med izmenjavami zaposleni, ki 

odhaja poskrbi za prezračevanje prostora ter razkuževanje skupnih predmetov (npr. printer). 

Sestanki oziroma seje organov in delovnih teles se še naprej odvijajo preko IKT v največji 

možni meri. V kolikor je to neizogibno, se sestanek lahko izvede v dovolj velikem prostoru pod 

pogojem, da je zagotovljena minimalna medosebna razdalja med sodelujočimi. Zunanji 

obiskovalci morajo biti seznanjeni z veljavnimi navodili in v skupne prostore vstopati z 

zaščitnimi maskami. 

 

11. DOSTOPANJE DO PROSTOROV 



 
Pred prihodom skupine v predavalnico naj bodo vrata v predavalnico odprta, da se osebe ne 

dotikajo kljuk. 

Osebe vstopajo posamezno in se neposredno namenijo v predavalnico, kjer zasedejo svoje 

mesto v čim krajšem možnem času.  

 

12. KNJIŽNICA FUDŠ 

Izposoja gradiva v knjižnici FUDŠ je mogoča le s hitrim osebnim prevzemom predhodno 

naročenega gradiva po prejemu obvestila, da je gradivo pripravljeno. Prav tako se vračilo 

gradiva izvrši hitro. V knjižnici ni dovoljeno: 

- samostojno iskanje gradiva po policah, 

- uporaba čitalnice, 

- uporaba računalnikov v knjižnici, 

- prosto gibanje po knjižničnih prostorih. 

Za delo v knjižnici se upoštevajo navodila NIJZ. Podrobnejše informacije o načinu 

izposoje/vračila gradiva so dostopne na spletni strani www.fuds.si pod zavihkom knjižnice 

FUDŠ.  

 

13. ČIŠČENJE PROSTOROV IN UPORABA VODE ZA PITJE 

Za čiščenje prostorov FUDŠ skrbijo zunanji izvajalci, ki morajo ravnati skladno z navodili NIJZ 

za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-

19. in higienskimi navodili NIJZ za čiščenje javnih sanitarij v času epidemije COVID-19. 

Glede na to, da delovni proces v objektu ni potekal že dlje časa in se tudi voda dlje časa ni 

uporabljala, je potrebno biti še posebno pazljiv pri pitju vode iz pip. Priporoča se, da se voda 

iz pip ne pije oz da se pred uporabo vode pusti, da le ta teče iz pipe vsaj 2 minuti. Obvezno je 

torej upoštevati priporočila NIJZ oziroma raje piti ustekleničeno vodo. 

 

  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf
http://www.fuds.si/
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf
https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne


 
PRILOGA 1 

IZJAVA ŠTUDENTA PRED VSTOPOM V PROSTORE FUDŠ 

OB SPROŠČANJU UKREPOV ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA COVID-19 

 

_____________________________________ (ime in priimek), študent/-ka Fakultete za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici, izjavljam, da:  

1. v zadnjih 14 dnevih nisem imel/-a 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;  

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 s SARS-

CoV-2 pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bom 

ostal/-a doma.  

 

Kraj in datum: ____________________  

Podpis: _________________________  

 

Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri 

osebi, ki z vami biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), ostanite doma 

in omejite stike z drugimi ljudmi. Če ste bolni, za nadaljnja navodila pokličite svojega 

izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega 

tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.  

OSNOVNE INFORMACIJE O COVID-19  

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-

19.  

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno 

približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim 

počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom 

pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je 

potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših 

(zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, 

bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek 

bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 

mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z 

izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 

m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za 

preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna 

navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.  

 

  



 
PRILOGA 2 

 

IZJAVA ZAPOSLENEGA/POGODBENEGA SODELAVCA  

PRED VSTOPOM V PROSTORE FUDŠ 

OB SPROŠČANJU UKREPOV ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA COVID-19 

 

_____________________________________ (ime in priimek), zaposlen/-a / pogodbeni/-a 

sodelavec/-ka na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, izjavljam, da:  

1. v zadnjih 14 dnevih nisem imel/-a 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;  

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 s SARS-

CoV-2 pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bom 

ostal/-a doma.  

 

Kraj in datum: ____________________  

Podpis: _________________________  

 

Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri 

osebi, ki z vami biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), ostanite doma 

in omejite stike z drugimi ljudmi. Če ste bolni, za nadaljnja navodila pokličite svojega 

izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega 

tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.  

OSNOVNE INFORMACIJE O COVID-19  

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-

19.  

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno 

približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim 

počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom 

pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je 

potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših 

(zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, 

bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek 

bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 

mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z 

izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 

m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za 

preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna 

navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.  

 



 
 

Navodila je sprejel dekan FUDŠ na podlagi soglasja koordinacijske skupine na FUDŠ dne 

26.5.2020. Navodila so pripravljena na podlagi smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje in na podlagi dodatka k izjavi o varnosti z oceno tveganja v času 

epidemije COVID 19, ki ga je za FUDŠ pripravilo podjetje BORŠTNAR & CO LJUBLJANA, 

PODJETJE ZA VARNOST PRI DELU, INŽENIRING, CONSULTING, Stegne 27, 1000 

Ljubljana. 

 

 

 

Prof. dr. Borut Rončević 

dekan 


