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Navodila za goste in druge uporabnike storitev CŠOD  

 

Spoštovani, 

glede na trenutno epidemiološko situacijo vas zaradi varovanja vašega zdravja in zdravja 
drugih gostov v času bivanja v CŠOD prosimo, da upoštevate navodila za zmanjševanje 
možnosti prenosa morebitne okužbe. 

1. Dosledno upoštevajte navodila osebja glede hišnega reda. 
2. Seznanite se s slikovnimi navodili za ustrezno umivanje in razkuževanje rok, varno uporabo 

mask ter drugimi navodili, ki so v objektu nameščena na več mestih. 
3. Dosledno upoštevajte načela zadostne medosebne razdalje vsaj 1,5 m, razen med člani 

istega gospodinjstva. 
4. Omejujte številčna druženja. 
5. Dosledno skrbite za higieno rok z umivanjem z milom in vodo ali razkuževanjem po 

dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov.  
6. Z rokami se ne dotikajte obraza, zlasti ne ust, nosu in oči. 
7. V zaprtih prostorih je za celoten objekt, z izjemo lastne sobe, ob upoštevanju ohranjanja 

zadostne medosebne razdalje v času epidemije obvezna tudi uporaba obrazne maske ali 
druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki 
prekrije nos in usta. 

8. V primeru uporabe skupnih sanitarij v sanitarije vstopajte posamično oziroma glede na 
velikost in razporeditev prostorov tako, da je omogočeno zagotavljanje zadostne 
medosebne razdalje. V sanitarijah se čim manj dotikajte različnih predmetov in površin. 

9. Ob prihodu v jedilnico si razkužite roke in se nato čim manj dotikajte različnih predmetov 
(npr. telefonov) in površin, po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov pa si 
roke ponovno razkužite. Roke si razkužite tudi ob odhodu iz jedilnice. 

10. Za jedilno mizo uporaba maske ni obvezna, a še vedno velja, da je v zaprtih prostorih, 
npr. pri prihodu do mize, odhodu od mize ter pri uporabi sanitarij obvezna uporaba obrazne 
maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, ki si jo ob povratku k mizi zatem 
varno snamete. 

11. V primeru, da pri sebi zaznate znake okužbe dihal, o tem takoj obvestite osebje CŠOD. 

Navodila veljajo dokler je v državi prisoten virus SARS-CoV-2. 

Navodila sproti posodabljamo glede na veljavne smernice Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ). 

 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti 
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