POTEK DELA v LUK – medgeneracijskem centru
ZA IZVAJALCE AKTIVNOSTI

SOBE
Pred začetkom aktivnosti je potrebno predavalnice temeljito prezračiti.
Vrata sob naj bodo odprta do začetka aktivnosti, tako da je čim manj dotikov kljuke. Vrata po možnosti odpirajte s
komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. Prenos koronavirusa preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko
obrišemo z alkoholnim robčkom ali papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70% do 80% alkohol).
Upoštevajte zagotavljanje primerne medosebne razdalje, vsaj 1,5 do 2 metra.
Med aktivnostjo lahko masko ob ohranjanju 1,5 m medosebne razdalje snamete. Če se približate uporabniku na
manj kot 1,5 m, si namestite masko.
Svetujemo, da si uporabniki predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

ODMORI
Med odmorom prezračite sobo.
Med odmorom upoštevajte zagotavljanje primerne medosebne razdalje, vsaj 1,5 do 2 metra
Upoštevajte navodila za higieno kašlja.

GRADIVO
Pred delitvijo tiskanega gradiva si pred in po tem razkužite roke.
Po do sedaj znanih podatkih iz literature na osnovi laboratorijskih raziskav novi koronavirus SARS- CoV-2 na
tiskarskem in tekstilnem papirju preživi 3 ure, na kartonu 24 ur, na gladkih površinah kot so steklo in bankovci 4
dni, gladkih površinah kot sta jeklo in plastika 7 dni.

SANITARIJE
Uporabnike seznanite s priporočili uporabe sanitarij:
Vrata po možnosti odprejo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.
Za obisk stranišča je obvezna uporaba mask. Pred vstopom na stranišče si je potrebno razkužiti roke.
Upoštevajo naj nasvete o pravilnem umivanju rok (infografika).
Po uporabi sanitarij naj razkužijo kljuko na notranji in zunanji strani (s pršilnikom naj poškropijo papirnato brisačo
in z mokrim delom obrišejo notranjo in zunanjo kljuko ter pustijo, da se razkužilo samo posuši).
Izogibajo se zastojem na poti v in iz stranišča.

ODHOD DOMOV
Po končani aktivnosti uporabnike prosite, iz LUK – medgeneracijskega centra izstopajo posamično, pri tem naj
stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.
Spomnite jih, da naj ob zadrževanju v skupinah oz. druženju na funkcionalnem zemljišču LUK – medgeneracijskega
centra in v objektu (npr. hodniki, …) ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebna razdalja..

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19
Če oseba zboli z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14-ih dneh
zadrževala na območjih s povečanim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, se osebo umakne v sobo 5.
Vzdržuje se razdalja vsaj 1,5 metra stran od ostalih oseb. Kdor je osebo v opisanem stanju prepoznal, jo usmeri v
sobo 5 in takoj obvesti strokovno delavko ali direktorico (GSM 041 86 15 38). Direktorica in strokovna delavka se
po telefonu posvetujeta z zdravstveno službo.
Prostore objekta, kjer se je gibala obolela oseba s COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se
tudi temeljito prezrači.
Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19:
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-jezadrzeval
Splošna navodila za osebe, ki zbolijo s sumom na COVID-19 so dostopna na spletni strani NIJZ:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/letak_covid-19.pdf

