
 
Priporočila udeležencem ob ponovni vzpostavitvi izobraževalnega procesa in 

drugih dejavnosti v javnem zavodu Cene Štupar - CILJ 

 
Z 18. 5. 2020 javni zavod postopoma odpira vrata tako zaposlenim, zunanjim sodelavcem in  udeležencem 
izobraževanja odraslih. Ponovno odpiranje javnega zavoda v še vedno trajajočih posebnih razmerah narekuje vsem 
deležnikom kar nekaj nujnih sprememb.   
  
Zavedamo se, da so ozaveščenost odraslih, njihova temeljna znanja in vedenja o ukrepih za preprečevanje 
širitve Covid 19 na zelo visoki ravni. Kljub temu pozivamo vse deležnike v izobraževanju odraslih, da se seznanijo 
s priporočili za ponovno vzpostavitev izobraževalnega procesa in drugih dejavnosti v javnem zavodu Cene Štupar - 

CILJ in da jih v celoti spoštujejo.  
  
Vstop v prostore / zgradbo je dovoljen zdravi osebi, ki nosi masko in je udeleženec/ka izobraževanja 
odraslih, kar pomeni, da ima pouk oz. aktivnost ali ima dogovorjen termin za svetovalno obravnavo, 
vpis, informiranje, idr. ter si je ob vhodu razkužila roke.  
  
Najpomembnejši splošni higienski ukrepi za nadzor okužbe s SARS-CoV-2, ki jih upoštevamo tudi v 
javnem zavodu Cene Štupar - CILJ, so navedeni spodaj.   
Vse prosimo in pozivamo, da:  

 bolni ostanete doma (tudi ob prvih znakih bolezni);   
 nosite masko, ko vstopite v zgradbo in hodite po skupnih prostorih;   
 si pri vhodu razkužite roke in spoštujete pravila higiene rok;  
 vedno in povsod vzdržujete medosebno razdaljo 1,5 do 2 m;   
 v zgradbo in prostore vstopate posamično;  
 pridete k pouku točno po urniku (brez zamujanja);  
 pridete v javni zavod največ 10 min pred pričetkom tečaja, izpita, idr.   
 odidete naravnost v učilnico - številka učilnice je napisana v SMS, ki ga prejmete iz referata;  
 se ne dotikate kljuk, sten, idr. po nepotrebnem;   
 se ne zadržujete v skupnih prostorih (avla, hodniki, stopnišče, WC);  
 se izogibate dotikanju obraza z nečistimi rokami;  
 spoštujete higieno kihanja in kašljanja;  
 izpolnite IZJAVO UDELEŽENCA in jo oddate na prvem srečanju;  

Izjava se nahaja na spletni strani zavoda. Izjemoma lahko polnoletne osebe izjavo izpolnijo in podpišejo tudi na samem prvem 
srečanju. Udeleženci (oz. njihovi zakoniti zastopniki/skrbniki) na prvem srečanju obvezno oddajo učitelju ali strokovnemu 
delavcu izpolnjeno in podpisano izjavo. Udeleženci s podpisano izjavo jamčijo, da v prostore zavoda vstopajo popolnoma 
zdravi in se obvežejo, da bodo v primeru okužbe s SARS-CoV-2 takoj obvestili vodstvo zavoda.   

 v prostore ne vnašate smeti in skrbite za red in čistočo;  
 upoštevate navodila zaposlenih;  
 se za obisk referata/vpisne službe predhodno dogovorite za termin po e-pošti ali telefonu.  

o Urša Korošec: ursa.korosec@cene-stupar.si ali M: 030 646 919   
o Urška Pahulje: urska.pahulje@cene-stupar.si  ali M: 041 349 182  

  
Maske si udeleženci zagotovijo sami.   

Razkužila so nameščena v javnem zavodu.    
Prostori bodo intenzivno zračeni (na vsako uro).  
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 Pokličite ali pišite in se dogovorite za termin vpisa, svetovanja, idr.     
Zaradi izvrševanja priporočil za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 oseb, ki niso 
predhodno najavljene in nimajo termina, na žalost, ne smemo sprejeti v prostore zavoda.  
  
  
  
Hvala, da upoštevate vsa priporočila in navodila.   
 
 
Le skupaj, a vendar vsak zase, poskrbimo za dobro počutje in zdravje vseh.   

 
 
 
 
Kolektiv Cene Štupar - CILJ  

 Ljubljana, 13. maj 2020 

  
  
Koristne povezave:  
Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19 so 
dosegljiva:  https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019  
Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na 
povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf  

Infografika z nasveti o umivanju rok je dosegljiva na povezavi:   
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019  
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