Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor, Slovenija

Izredna navodila bivanja v Študentskem domu Univerze v Mariboru za preprečevanje in širjenje okužbe,
ki veljajo od 18.5.2020 dalje do preklica oziroma do uveljavitve navodil NIJZ

1. Razkuževanje in zašćitne maske
Pred vstopom v dom in nadstropje je obvezno razkuževanje rok.
Ob vstopu v dom je obvezna uporaba zaščitne maske.
Nošnja zaščitne maske je prav tako obvezna v skupnih prostorih.
Zaščitno masko si je vsak stanovalec dolžen priskrbeti sam.

2. Uporaba dvigal in uporaba stopnišča
Dvigalo lahko uporablja samo ena oseba.
Pri uporabi stopnišča je obvezna socialna distanca minimalno 1,5 m.

3. Namestitve v sobah, migracije med nadstropji in domovi
V domu se lahko stanovalci nahajajo le v nadstropju, kjer imajo sobo.

Prehodi med nadstropji so prepovedani.

Prepovedano so obiski drugih domov.

Obiski stanovalcev po sobah znotraj nadstropij so prepovedani.

Obisk nestanovalcev so prepovedani.
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Nočitve pri stanovalcih so prepovedani.

Pri zadrževanju zunaj doma morajo stanovalci upoštevati socialno distanco najmanj 1,5 m.

Bivalne prostore morajo stanovalci večkrat dnevno prezračiti.

4. Uporaba skupnih prostorov, kuhinje in kopalnic
Druženja v skupnih prostorih in prehodi med nadstropji so prepovedana.
Prepovedana je uporaba notranjih in zunanjih rekreacijskih in družabnih površin (fitnesi, glasbene sobe,
skupni prostori namenjeni študiju, sobe za druženje …).
V skupnih prostorih je potrebno nositi maske.
Sočasno so lahko v skupnih prostorih največ 3 osebe na razdalji min. 1,5 m.
Sočasno so lahko v kuhinji največ 3 osebe na razdalji min. 1,5 m.
Menjava posteljnine poteka po urniku, pri menjavi posteljnine morajo stanovalci nositi zaščitne maske in
imeti socialno distanco min. 1,5 m.
Vsa posoda, ki bo v kuhinji ostala na pultu ali v koritu, bo zavržena.
V kopalnici je lahko le ena oseba hkrati.

5.

Ukrepi v primeru znakov bolezni

Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročino, kašelj, oteženo dihanje, ki je značilno za pljučnico), ostanete
v sobi in se izogibate stikom z drugimi ljudmi.
Po telefonu se posvetujete s svojim izbranim osebnim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokličite najbližjo
dežurno ambulanto, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.
Pokličite na mobilno številko COVID točke (070 613 698), kjer vam bodo dali natančna navodila o nadaljnem
postopanju.
Obvezno morate po tem, ko ste od svojega osebnega ali dežurnega zdravnika napoteni na testiranje,
obvestiti tudi upravo Študentskih domov Univerze v Mariboru, na številko 031 382 277
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6. Kontrole izvajanja navodil

Kontrole izvajanja navodil bodo izvajali referenti, receptorji in gospodinje, ki imajo tudi pravico do legitimacije
stanovalcev. V primeru hujše kršitve in ogrožanja splošne nevarnosti bo ukrepala pooblaščena varnostna
služba in zdravstvena inšpekcija. O vsem bo obveščena tudi pristojna Policiska postaja.

4 točka, drugi odstavek.
Od dne 2.6.2020 je ponovno dovoljena uporaba fitnesov in telovadnice na Tyrševi ter prostorov za namizni
tenis ob pogojih uporabe zapisanih na obvestilih, ki so nameščeni v prostoru

V Mariboru, 15. 5. 2020
Sprememba 2.6.2020

Direktorica Študentskih domov Univerze v Mariboru
Mag. Maja Krajnc Ružič
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