Navodila za partnerje Parade učenja 2020 za preprečevanje širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2

Zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji ureja Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja
ljudi v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020).
Poleg ustaljene dobre higienske prakse, ki velja za posamezne prireditve oz. dogodke, je za
preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba upoštevati še dodatne SPLOŠNE
UKREPE, in sicer:


Partnerji morate biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu,
mišicah, povišana temperatura…).



Upoštevati morate zadostno medosebno razdaljo vsaj 1,5 m.



Pogosto si umivajte ali razkužujte roke (npr. z razkužilom na osnovi 60 do 80 % alkohola).



Ne dotikajte se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden niso roke umite ali razkužene.



Upoštevajte higieno kihanja, kašlja.



Ker gre za prireditev na prostem si masko nadenete ob vstopu na prireditveni prostor, na prostem
pa se masko priporoča v primeru, da ni mogoče zagotoviti zadostne medosebne razdalje. Maska
mora segati od korena nosu do pod brade, med nošenjem se je ne dotikamo.



Ob vhodu na prireditveni prostor in na stojnicah bodo nameščene infografike, tako, da boste
seznanjeni s pravilnim načinom nošenja in snemanja mask. Pred in po uporabi maske si je treba
temeljito umiti ali razkužiti roke. Masko za enkratno uporabo je potrebno takoj po uporabi odvreči v
koš za odpadke. Pralno masko je potrebno takoj po snemanju odložiti v posebno vrečko, je ne
odlagati na površine, ki se jih dotikajo drugi ljudje, in jo pred ponovno uporabo oprati. Čim manj se
dotikajte različnih skupnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno.



DODATNI UKREPI:
Vstop na prireditveni prostor bo možen samo z masko, saj nas bo z veliko verjetnostno nadzirala
zdravstvena inšpekcijska služba, glede na to, da je to eden izmed redkih javnih dogodkov od
16.3.2020 dalje.
Vhod in izhod bosta ločena. Tako na vhodu (1 in 2) kot na izhodu (1 in 2) bo prisotna rediteljska služba.
Reditelji na vhodu bodo obiskovalce opremili z zaščitno pralno masko in jih s pomočjo infografik

spomnili na pravilno uporabo mask, ohranjanje medsebojne razdalje ter razkuževanje. Pozorni bodo,
da si obiskovalci ob vstopu na prizorišče dogodka razkužijo roke.
Tok gibanja obiskovalcev bo v smeri urinega kazalca označen s puščicami na tleh – z njim bodo
obiskovalce seznanili reditelji ob vhodu, kjer bo nameščen tudi načrt prireditvenega prostora. Pred
vsako stojnico bo črta, ki bo označevala razdaljo 1,5 m od sodelujočega na stojnici do obiskovalca.
Na stojnicah bodo nameščene infografike za uporabo mask in ohranjanje medsebojne razdalje 1,5 m ter
higieno rok in kašlja.
Sedišča bodo od odra fizično omejena. Med odrom in obiskovalci bo fizična omejitev označena s
trakom, razdalja med sedeži pa vsaj 1,5 m v vseh smereh.
Zagotovljena bo uporaba ustrezno opremljenih in čistih sanitarij. Na zunanji strani kemičnega stranišča
bo nameščeno razkužilo (uporabniki se bodo razkužili pred vstopom in po izstopu). Vstop v kemično
stranišče bo dovoljen samo z masko. Kemična stranišča se bodo razkuževala glede na frekvenco
obiskov oz. vsako uro.
Na prireditvenem prostoru bo na voljo primerno označen zabojnik za uporabljene zaščitne maske za
tiste, ki ne bodo uporabljali maske za enkratno uporabo (ob izhodih).
Naloga vas partnerjev:


ODER: Z usmerjanjem poskrbite, da bo prihod in odhod nastopajočih na oder in z odra potekal
varno v skladu s higienskimi priporočili.



STOJNICE, MIZE: Poskrbite, da bo na vaši stojnici na voljo razkužilo za roke, da bo
zagotovljena možnost razkuževanja rok za sodelujoče ter razkuževanje za obiskovalce



STOJNICE, MIZE: Poskrbite, da bo na vaši stojnici / mizi razkužilo za površine: rekvizite, ki jih
boste uporabljali na stojnicah in mizah morate pred in po uporabi razkužiti. Prav tako je
potrebno očistiti in razkužiti vse površine, s katerimi so bili obiskovalci v stiku (mize, pulti… ).



ODPADKI: Vsi sodelujoči boste na stojnicah poskrbeli za ločevanje odpadkov,

