PRAVILA BIVANJA V C stavbi DIJAŠKEGA DOMA IVANA CANKARJA V ČASU
IZVAJANJA PREVENTIVNIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S SARSCoV-2
Pravila bivanja v C stavbi v času izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe s SARSCoV-2 predstavljajo dopolnitev splošnih pravil bivanja – Pravilnika o bivanju študentov. Za
zaščito študentov in zaposlenih v dijaškem domu pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno
zagotoviti primerne pogoje ter doseči dosledno izvajanje vseh splošnih in dodatnih higienskih
ukrepov. Ključni ukrepi za omejevanje širjenja virusa so stalno in temeljito umivanje rok, higiena
kašlja in vzdrževanje primerne razdalje do drugih. V primerih, ko razdalje zaradi narave
delovnega procesa ni možno vzdrževati, je obvezna uporaba zaščitne maske.
I. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI







Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po
vsakem prijemanju kljuk, npr. pri vstopanju ali izstopanju iz sobe, pri odhodu na stranišče ali
prihodu s stranišča, pri dotikanju ograje stopnišča in drugih površin.
Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
Vzdržujemo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s
papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).
Bivalne prostore redno zračimo.
Spremljamo pravila in priporočila NIJZ ter aktualne ukrepe upoštevamo dosledno.

Spremljanje zdravstvenega stanja
V dom se lahko vrnejo le zdravi študentje, ki prinesejo podpisano izjavo pred začetkom bivanja v
dijaškem domu.
Zaščitna oprema
Nošenje maske je obvezno vsakič, ko zaradi delovnega procesa ni možno vzdrževati razdalje najmanj
1,5 m. Študent si masko priskrbi sam.
Pri nošenju mask je nujno upoštevati navodila NIJZ, ki so dostopna na njihovi spletni strani. Maske za
enkratno uporabo se odvrže v za to namenjene posebne koše.

II. DOMSKA PRAVILA
Vstopanje v C stavbo
Študentje in zaposleni v dom vstopajo s ključem in pri tem ohranjajo primerno razdaljo ter si ob
vstopu v stavbo obvezno razkužijo roke.
Razkužilo se nahaja takoj ob vhodu v dom.
Obiski zunanjih obiskovalcev niso dovoljeni.
Nočitve pri stanovalcih oziroma prenočevalcih so prepovedane.

Namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v domu





Samostojno učenje poteka v sobah.
Študentje so zadolženi, da sobo pogosto zračijo in čistijo.
Odpadke študentje ločujejo in jih sami odnašajo v ločevalne zabojnike.
Druženje po sobah in skupnih prostorih je odsvetovano.

Uporaba skupnih sanitarnih prostorov





Študentje uporabljajo samo sanitarije na svojem hodniku.
Pred vstopom v sanitarije študent preveri, ali so sanitarije proste. Če so zasedene, počaka v
vrsti ali se vrne kasneje.
Pred in po uporabi sanitarij si študent umije in razkuži roke.
V sanitarijah in na komunikacijskih točkah (pri vhodu, na etažah …) so vedno na razpolago
razkužila.

Uporaba kuhinj

 V kuhinji se istočasno lahko zadržujeta le dva študenta. Upoštevati morata
medsebojno razdaljo in nositi masko.
 Priporočeno je, da študent uporablja svojo posodo in pribor.
 Po uporabi študent posodo pomije in kuhinjo počisti.

III. DRUGI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S SARS-CoV-2
Posebni ukrepi čiščenja in razkuževanja prostorov
Čistilka v domu redno čisti in razkužuje površine, ki se jih pogosto dotikamo (kljuke, pulti, vse
dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe umivalnikov).

Pranje perila
V času, ko veljajo posebni higienski ukrepi, študentom svetujemo, da uporabljajo svojo posteljnino in
jo operejo.
V primeru, da uporabljajo domsko posteljnino, ob menjavi posteljnine v pralnici doma upoštevajo
ukrepe in urnik menjave posteljnine.

IV. UKREPI V PRIMERU ZNAKOV BOLEZNI S SUMOM NA COVID-19




Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročino in druge znake akutne okužbe dihal), ostanite v
sobi in se izogibajte 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 Dijaškega doma Ivana Cankarja / Eriko Šešek / po e-pošti:





erika.sesek@dic.si in na telefonsko številko (01) 4748 650.
Za pot domov ne uporabljajte javnega prevoza. Ves čas nosite masko.
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 doma, zdravstvena inšpekcija in drugi.
Prostore doma, kjer se je gibal oboleli študent, čistilka temeljito očisti, hišnik pa razkuži.

V. ODGOVORNOST ŠTUDENTOV
S podpisom pogodbe študentje potrdijo, da so s pravili seznanjeni, in se zavežejo, da bodo pravila
dosledno spoštovali in izvajali.
Študentu, ki se pravil ne drži in s tem ogroža zdravje drugih, se izreče ukrep v skladu s Pravilnikom o
bivanju študentov.
Izredna navodila veljajo do preklica.
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