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IZREDNA NAVODILA BIVANJA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE, 1. 6. 2020 

 

 

I. Razkuževanje in zaščitne maske 

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

- Ob vstopu v dom je obvezna uporaba zaščitne maske.  

- Uporaba zaščitne maske je prav tako obvezna v skupnih prostorih. 

- Zaščitno masko si je vsak stanovalec dolžan priskrbeti sam.  

II. Uporaba dvigal in uporaba stopnišč 

- Dvigalo lahko uporablja samo ena oseba.  

- Pri uporabi stopnišča je obvezna socialna distanca minimalno 1,5 m. 

III. Namestitve v sobah, migracije med nadstropji in domovi 

- V domu se lahko stanovalci nahajajo le v nadstropju, kjer imajo sobo.  

- Prehodi med nadstropji so prepovedani.  

- Prepovedani so obiski drugih domov. 

- Obiski stanovalcev po sobah znotraj nadstropij so prepovedani. 

- Obiski nestanovalcev so prepovedani. 

- Nočitve pri stanovalcih so prepovedane. 

- Pri zadrževanju zunaj doma morajo stanovalci upoštevati socialno distanco najmanj 1,5 m. 

- Bivalne prostore morajo stanovalci večkrat dnevno prezračiti. 

- Preselitve se do nadaljnjega ne izvajajo. 

IV. Uporaba skupnih prostorov, kuhinj in toaletnih prostorov 

- Druženja v skupnih prostorih in prehodi med nadstropji so prepovedana. 

- Prepovedana je uporaba notranjih družabnih površin (glasbene sobe, skupni prostori 

namenjeni študiju, sobe za druženje itd.). 

- V skupnih prostorih je potrebna uporaba zaščitne maske. 

- Sočasno so lahko v skupnih prostorih največ 3 osebe na razdalji min. 1,5 m. 

- Sočasno so lahko v kuhinji največ 3 osebe na razdalji min. 1,5 m. 

- Do preklica se izvajajo menjave posteljnine, ki so v naprej napovedane in potekajo tako, da 

stanovalec pred oskrbnikom z razdalje najmanj 1,5 m umazano posteljnino zloži v vrečo in jo 

zapre ter odloži na določenem mestu. Stanovalec na označenem mestu prevzame čisto 

posteljnino. 

- V pralnicah po domovih se lahko v prostoru, naenkrat, zadržuje le ena oseba. Pred in po 

uporabi pralnice je obvezno razkuževanje rok. Srečevanje v pralnici in mešanje perila 

različnih uporabnikov ni dovoljeno.  

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

posodo in jo odnašati v sobo). 

- V skupnih toaletnih prostorih je lahko le ena oseba hkrati. 
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V. Ukrepi v primeru znakov bolezni 

- Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročino in druge znake akutne okužbe dihal), ostanete v 

sobi in se izogibate stikom z drugimi ljudmi. 

- Po telefonu se oboleli posvetuje z zdravstveno službo (izbrani zdravnik obolelega v rednem 

delovnem času, dežurna zdravstvena služba UKC Ljubljana (01) 522 4540 ali klic v sili 112), 

kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ukrepih. 

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

obvezno obvestiti tudi upravo Študentskega doma na telefonsko številko (01) 242 1000.   

- V primeru pozitivnega izvida, začne NIJZ voditi epidemološko preiskavo v kateri se išče izvor 

okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim stanovalcem. V epidemološki 

preiskavi sodelujejo tudi vodstvo ŠDL, zdravstvena inšpekcija in drugi.    

 

VI. Izvajanje 

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

osebe.  

Ukrepi veljajo do preklica.  

 

Uprava ŠDL 

Ljubljana, 1. 6. 2020 

 


