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• Prihod z masko okrog 30 
min pred začetkom 
izobraževanja.

• Razkuževanje rok in 
merjenje telesne 
temperature ob vhodu. 

• Zadrževanje največ dveh 
oseb v učiteljskem 
kabinetu ob odprtih 
vratih.

• Priprava učnih 
pripomočkov.

• Sprejem udeležencev na 
vhodu in evidentiranje 
prihoda.

• Spremljanje udeležencev 
do učilnice.
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• Razdelitev učnih listov z 
razkuženimi rokami.

• Uporaba maske ob krajši 
razdalji od 1,5 m.

• Izobraževanje traja 90 
minut z aktivnim 
odmorom v učilnici.

• Skrb za varno 
shranjevanje učnih 
pripomočkov.

• Spremljava udeležencev 
do izhoda iz stavbe.

• Vpis ure odhoda (na 
izhodu) vseh udeležencev.

Po
 iz

ob
ra

že
va

nj
u • Izpolnitev individualnih 

list prisotnosti za 
udeležence (OŠO).

• Prezračevanje prostora.

• Vpis ure odhoda.

Priporočila za predavatelje

Priporočila so usklajena z veljavnimi sklepi Vlade RS in NIJZ, na ZIK-u se uporabljajo od 21. 9. 2020 dalje do preklica oziroma uveljavitve sprememb priporočil.
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o •Pridem z masko.

•Razkužim si roke.

•Upoštevam varnostno 
razdaljo (vsaj 1,5 do 
2 m).

•Počakam na 
predavatelja in 
njegova navodila.

•Ob prihodu mi 
odgovorna oseba 
izmeri telesno 
temperaturo.

M
ed

 iz
ob
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že
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em

•Upoštevam sedežni 
red.

•Uporabljam zaščitno 
masko, kadar ni 
mogoče zagotoviti 
varnostne razdalje 
(vsaj 1,5 m).

•Delam po navodilih 
predavatelja.

•Nadenem si masko 
preden zapustim 
predavalnico.

Po
 iz

ob
ra

že
va

nj
u •Zapustim stavbo.

•Ne zadržujem se v 
okolici stavbe.

Priporočila za udeležence

Ne zadržujem se v skupnih prostorih. 
Sam sem odgovoren za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov.

Priporočila so usklajena z veljavnimi sklepi Vlade RS in NIJZ, na ZIK-u se uporabljajo od 21. 9. 2020 dalje do preklica oziroma uveljavitve sprememb priporočil.
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o •V stavbo vstopim z 
zaščitno masko.

•Na vhodu si razkužim 
roke.

•Ob prihodu mi 
odgovorna oseba 
izmeri telesno 
temperaturo.

•Upoštevam varnostno 
razdaljo (vsaj 1,5 do 
2 m).

M
ed

 d
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ni
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ce
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•Se ne zadržujem v 
skupnih prostorih.

•Uporabljam zaščitno 
masko, kadar ni 
mogoče zagotoviti 
varnostne razdalje 
(vsaj 1,5 m).

•Redno si razkužujem 
roke.

•Redno prezračujem 
prostore v katerih se 
nahajam.

Po
 k

on
ča

ne
m

 d
el

u •Razkužim si roke.

•Zapustim stavbo.

Priporočila za zaposlene

 Sam sem odgovoren za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov.

Priporočila so usklajena z veljavnimi sklepi Vlade RS in NIJZ, na ZIK-u se uporabljajo od 21. 9. 2020 dalje do preklica oziroma uveljavitve sprememb priporočil.
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•Obvezna je predhodna 
rezervacija termina 
(040 879 039, 
05 93 42 696 
jasmina.kolbezen@zik-
crnomelj.si)

•V stavbo vstopim z 
zaščitno masko.

•Na vhodu si razkužim 
roke.

•Ob prihodu mi 
odgovorna oseba 
izmeri telesno 
temperaturo.

M
ed

 s
ve

to
va

nj
em

• Maska med 
svetovanjem ni 
obvezna, če je 
zagotovljena razdalja 
med svetovalko in 
svetovancem 1,5 m .

• Podpišem izjavo za 
svetovanje.

• Telesni stiki 
(rokovanje) niso 
dovoljeni.

Po
 s

ve
to

va
nj

u •Ne zadržujem se v 
prostorih ali okolici 
ZIK-a.

•Po vsaki stranki bo 
zaposlena prezračila 
in razkužila prostor, 
sedeže in kljuke. 

Priporočila za svetovance

Priporočila so usklajena z veljavnimi sklepi Vlade RS in NIJZ, na ZIK-u se uporabljajo od 21. 9. 2020 dalje do preklica oziroma uveljavitve sprememb priporočil.
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o •V stavbo vstopim z 
zaščitno masko.

•Na vhodu si razkužim 
roke.

•Ob prihodu mi 
odgovorna oseba 
izmeri telesno 
temperaturo.

•Upoštevam varnostno 
razdaljo (vsaj 1,5 do 
2 m).
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•Uporabljam zaščitno 
masko, kadar ni 
mogoče zagotoviti 
varnostne razdalje 
(vsaj 1,5 m).

•Redno si razkužujem 
roke.

•Telesni stiki 
(rokovanje) niso 
dovoljeni.

Po
 k

on
ča

ne
m

 o
bi

sk
u •Razkužim si roke.

•Zapustim stavbo.

Priporočila za obiskovalce

 Sam sem odgovoren za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov.

Priporočila so usklajena z veljavnimi sklepi Vlade RS in NIJZ, na ZIK-u se uporabljajo od 21. 9. 2020 dalje do preklica oziroma uveljavitve sprememb priporočil.


