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UVOD 
 
Navodila za izvajanje dela v prostorih Fakultete za vede o zdravju v času veljavnih ukrepov proti širjenju 
bolezni COVID-19 so namenjena izvajanju posameznih aktivnosti univerze. Glede na razširjenost 
bolezni, mnenje stroke, veljavne ukrepe v državi ter priporočila in navodila pristojnih institucij, 
rektorica univerze s sklepom določi, katere aktivnosti se lahko izvajajo v prostorih univerze, katere pa 
se izvajajo prilagojeno in od drugod. Navodila se smiselno uporabljajo za aktivnosti, ki se v danem 
trenutku izvajajo v prostorih univerze.  
 
Namen navodil in siceršnjih sklepov je omejitev širjenja bolezni COVID-19 ob čim manjši kolateralni 
škodi na drugih področjih in zagotavljanju delovanja dejavnosti univerze v vseh razmerah.  
 
Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter 
vzdrževanje primerne medosebne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in 
drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z 
nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana 
medosebna razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi 
bolezni.  
 
Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Če se 
izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše. 
 

 
Osnovna vodila navodil so: 

- Bolni ostajajo doma; 
- Uporabniki prostorov si redno razkužujejo roke;  

- Med posamezniki v zaprtih prostorih je vsaj 1,5 metra razdalje;  
- Uporabniki prostorov 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 in vsebin. V dvomu uporabite pragmatični pristop, ki sledi osnovnim vodilom.  
 

 

SPLOŠNO O BOLEZNI 
 

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. 

 

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 
 

 
Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih 

rok. 
 

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 
- Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa. 

- Redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v 
preprečevanje kontaktnega prenosa. 

 
Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali 

razkuževanju. 
 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in 
druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. 

Popolne varnosti ni. 

 
Za zaščito študentov in zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV- 2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje 
ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh 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). 

- Razen študentov in zaposlenih naj v objekte univerze ne vstopa nihče, eventualno najavljena oseba 
pa obvezno v spremstvu predstavnika univerze in z obrazno masko. 

- Morebitne informacije naj študenti najprej pridobijo po telefonu ali preko spletnih komunikacijskih 
orodij. 

 

  

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


OMEJITEV DOSTOPA 
 
V stavbe univerze lahko vstopajo le zdravi študenti (brez znakov akutne okužbe dihal).  
 
Ob prvem prihodu študenti podpišejo izjavo, s katero jamčijo, da so zdravi. Študenti izjavo podpišejo 
v VIS-u. V kolikor izjave ne podpišejo, se jim onemogoči vstop v stavbo.  
 
Študenti, ki jim je odrejena karantena ali samoizolacija, ali so razvili znake oziroma simptome, o svoji 
odsotnosti obvestijo fakulteto z izpolnjeno vlogo Priglasitev odsotnosti od študijskih obveznosti »v 
živo«. Vlogo izpolnijo preko VIS-a. V prostore univerze se vrnejo, ko so povsem zdravi in jim to dovoli 
tudi zdravnik.  
 
V primeru, da so bolni in ne morejo delati / študirati na daljavo, opravičeno odsotnost dokazujejo s 
potrdilom zdravnika, kot običajno.  
 

RAVNANJE V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO S SARS-CoV-2019 
 
V primeru, da je študent znake oziroma simptome obolelosti za SARS-CoV-2019 razvil tekom dneva v 
prostorih univerze, se iz delovnega oziroma študijskega procesa nemudoma umakne in o tem obvesti 
profesorje ali referat.  
 
V tem primeru:  
- študentu svetujemo, da pokliče izbranega oziroma dežurnega zdravnika. Za pot domov naj ne 

uporablja javnega prevoza 
- v času čakanja na prevoz naj nosi masko in uporablja zgolj določene sanitarije in umivalnik, ki naj 

jih v tem času ne uporablja nihče drug. Zaposleni, ki so v stiku z obolelim, naj nosijo masko in 
upoštevajo navodila o medosebni razdalji in higieni rok. 

 

SPREMLJANJE PRISOTNOSTI 
 
Z namenom lažje epidemiološke raziskave in ugotavljanje bližnjih in rizičnih stikov, se v študijskem letu 
2020/2021 spremlja prisotnost študentov v prostorih fakultete na vseh študijskih vsebinah.  
 
Prisotnost se spremlja z listo prisotnih. 
 
 

DOSTOPANJE DO PROSTOROV 
 
V skupnih prostorih fakultete se študenti se zadržujejo. Študenti vstopajo posamezno in se neposredno 
namenijo v predavalnico, kjer zasedejo svoje mesto v čim krajšem možnem času.  
 
 


