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Izredna navodila bivanja v Študentskem domu 

Ljubljana za preprečevanje širjenja okužbe s 

COVID-19 

V ŠTUDENTSKE DOMOVE VSTOPAMO ZDRAVI. 

I. Splošna higienska priporočila in samotestiranje 

- Za bivanje v zavodu je potrebno upoštevati splošna navodila za preprečevanje okužbe s 

povzročiteljem COVID-19 (t.j. medosebna razdalja, uporaba maske, umivanje in razkuževanje 

rok, higiena kašlja in intenzivno zračenje prostorov), več v povezavi.  

- Stanovalci izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), oziroma se redno 

samotestirajo skladno z aktualnimi navodili Vlade RS. 

 

II. Vstop v domove 

- V domove lahko vstopajo le zdrave osebe, ne glede na izpolnjevanje PCT pogoja. V primeru 

znakov bolezni, stika z okužbo, potrditve okužbe ali v primeru pozitivnega rezultata 

samotestiranja je potrebno ravnati skladno s V.,VI., VII. ali VIII. točko navodil.   

- Nestanovalci (obiskovalci/prenočevalci) morajo za vstop v domove izpolnjevati PCT pogoj. 

- Pred vstopom v dom in nadstropje je obvezno razkuževanje rok. 

- Za vstop v dom je obvezna uporaba maske. Uporaba maske je obvezna v vseh skupnih prostorih 

do vstopa v bivalni prostor (soba/apartma).  

- Masko si je vsak stanovalec dolžan priskrbeti sam. 

III. Namestitve v bivalnih prostorih (sobah/apartmajih) in prehajanje med nadstropji ter 

domovi 

- Prehajanja stanovalcev med bivalnimi prostori, nadstropji in domovi niso priporočljiva, zato jih 

odsvetujemo. 

- Obiski nestanovalcev in prenočevalci niso priporočljivi, zato jih odsvetujemo.  
V primeru nočitve je ob prijavi prenočevalca v aplikaciji MojŠtudent potrebno izpolniti izjavo, 

da prenočevalec izpolnjuje PCT pogoj in da je seznanjen z Izrednimi navodili bivanja v 

Študentskem domu Ljubljana za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 (kjer je izrecno 

navedeno, da v domove vstopajo le zdrave osebe) in s splošnimi higienskimi priporočili NIJZ za 

preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19. Prijavo prenočevalca je mogoče opraviti 

najprej 48 ur pred nočitvijo.  
- Zabave so prepovedane. 

- Bivalne prostore morajo stanovalci večkrat dnevno prezračiti.  

IV. Uporaba skupnih prostorov 

- Pri uporabi stopnišč, hodnikov, kuhinj, toaletnih prostorov in drugih skupnih prostorov je 

obvezna uporaba maske in medosebna razdalja najmanj 1,5 m. 

- Sočasno je lahko v skupnih prostorih le toliko oseb, da je mogoče zagotoviti med njimi najmanj 

1,5 m medosebne razdalje. 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
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- Zabave so prepovedane.  

- Pri uporabi učilnic se zagotavlja uporaba maske in medosebne razdalje najmanj 1,5 m. 

- Glasbeno sobo lahko istočasno uporablja le ena oseba. 

- Dvigalo lahko istočasno uporablja le ena oseba z uporabo maske. 

- Stanovalci ne smejo puščati svoje posode v skupnih kuhinjah (redno je potrebno pomivati 

posodo in jo odnašati v sobo). 

- Menjava posteljnine poteka po urniku, pri menjavi posteljnine je obvezna uporaba maske in 

zagotavljanje medosebne razdalje najmanj 1,5 m. 

- Skupne prostore je potrebno večkrat dnevno prezračiti. 

V. Ukrepi v primeru znakov bolezni 

- Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročino in druge simptome povezane s COVID-19), 

ostanete v sobi in se izogibate stikom z drugimi ljudmi. 

- Po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani zdravnik v rednem delovnem času, 

dežurna zdravstvena služba UKC Ljubljana (01) 522 8104 ali klic v sili 112), kjer boste prejeli 

nadaljnja navodila. 

- Če ste od svojega izbranega ali dežurnega zdravnika napoteni na PCR testiranje, morate o tem 

takoj obvestiti upravo ŠDL na telefonsko številko (01) 242 1000.   

- Zaradi visokega tveganja širjenja okužbe virusa SARS-CoV-2 med stanovalci in zaposlenimi 

ŠDL priporočamo, da na rezlutate testiranje čakata doma na naslovu svojega stalnega 

prebivališča. 

VI. Ukrepi v primeru stika z okužbo 

- V primeru, da ste bili izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom morate upoštevati Navodila 

NIJZ za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2. 

- Po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani zdravnik obolelega v rednem delovnem 

času, dežurna zdravstvena služba UKC Ljubljana (01) 522 8104 ali klic v sili 112), kjer boste 

prejeli nadaljnja navodila. 

- Če ste od svojega izbranega ali dežurnega zdravnika napoteni na PCR testiranje, morate o tem 

takoj obvestiti upravo ŠDL na telefonsko številko (01) 242 1000.   

- V primeru odreditve karantene je stanovalec dolžan izvajati karanteno doma na naslovu svojega 

stalnega prebivališča, oziroma v skladu s protokolom zdravnika. Zaradi visokega tveganja 

širjenja okužbe virusa SARS-CoV-2 med stanovalci in zaposlenimi prostori ŠDL niso primerni 

za izvajanje karantene.  

VII. Ukrepi v primeru potrditve okužbe 

- V primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 morate o tem takoj obvestiti upravo ŠDL 

na telefonsko številko (01) 242 1000. 

- V primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 morate o tem, skladno z navodili NIJZ, 

takoj obvestiti svoje kontakte v zadnjih dveh dneh pred pojavom simptomov, da so bili v 

kontaktu z osebo pozitivno na SARS-CoV-2 in upoštevati Navodila NIJZ za osebe, testirane na 

SARS-CoV-2.  

- V primeru potrjene okužbe je stanovalec dolžan izvajati izolacijo doma, na naslovu svojega 

stalnega prebivališča, oziroma v skladu s protokolom osebnega ali lečečega zdravnika. Zaradi 

visokega tveganja širjenja okužbe virusa SARS-CoV-2 med stanovalci in zaposlenimi prostori 

ŠDL niso primerni za izvajanje izolacije.  

- V primeru izvajanja izolacije je potrebno upoštevati Navodila NIJZ za osebo s potrjeno okužbo 

s SARS-CoV-2 v domači izolaciji.  

 

 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sars-cov-2_obvestilo_za_kontakte_19_15.6.2021_paket3_po_navadni_posti.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sars-cov-2_obvestilo_za_kontakte_19_15.6.2021_paket3_po_navadni_posti.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/vstopne_tocke_navodila_za_osebo_s_potrjeno_okuzbo_s_sars-cov-2_v_domaci_izolaciji_-_kratka_3_23.11.2020.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/vstopne_tocke_navodila_za_osebo_s_potrjeno_okuzbo_s_sars-cov-2_v_domaci_izolaciji_-_kratka_3_23.11.2020.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_osebe_s_covid-19_doma_11_29.7.2021_paket1in3_3.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_osebe_s_covid-19_doma_11_29.7.2021_paket1in3_3.pdf
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VIII. Ukrepi v primeru pozitivnega rezultata samotestiranja  

- V primeru, da je rezultat samotestiranja pozitiven, je ta rezutat potrebno potrditi tudi s PCR 

testiranjem. Natančno postopanje v primeru pozitivnega rezultata samotestiranja je razloženo v 

povezavi.V primeru pozitivnega rezultata samotestiranja je potrebna samoizolacija. 

- Po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani zdravnik v rednem delovnem času, 

dežurna zdravstvena služba UKC Ljubljana (01) 522 8104 ali klic v sili 112), kjer boste prejeli 

nadaljnja navodila. 

- Če ste od svojega izbranega ali dežurnega zdravnika napoteni na PCR testiranje, morate o tem 

takoj obvestiti upravo ŠDL na telefonsko številko (01) 242 1000. 

IX. Nadzor nad izvajanjem in ukrepanje v primeru kršitev 

Za nadzor nad izvajanjem teh izrednih navodil so zadolženi zaposleni v zavodu in druge pooblaščene 

osebe vključno z varnostno službo.  

Zoper kršitelje izrednih navodil bomo uvedli disciplinske postopke in jih obravnavali skladno z 

Domskim redom. V primerih, ko bo stanovalec s svojim ravnanjem neposredno ogrožal življenje ali 

zdravje ljudi (neodgovorno ravnanje, ki povečuje možnost za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2) 

bo zavod uporabil določbe 77. člena Domskega reda, kar pomeni, da bodo stanovalci takoj začasno 

odstranjeni iz zavoda (suspenz). 

X. Veljavnost izrednih navodil 

Izredna navodila veljajo od 13. 09. 2021 do preklica. Z dnem uveljavitve teh izrednih navodil prenehajo 

veljati izredna navodila z dne 10. 06. 2021. 

Uprava ŠDL 

Ljubljana, 13. 09. 2021 

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

