Vprašanja v zvezi s koronavirusom SARSCoV-2 za zaposlene
Kako obravnavati osebo s sumom na COVID-19 na visokošolskem
zavodu?
V PRIMERU ŠTUDENTA/-TKE:
V kolikor zboli z znaki/simptomi za okužbo s SARS-CoV-2, ga/jo napotite domov in svetujte, da pokliče
izbranega osebnega zdravnika oz. dežurno službo. Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Ves
čas naj nosi masko in uporablja zgolj določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja
nihče drug. Zaposleni, ki so v stiku z obolelim, naj nosijo masko in upoštevajo navodila o medosebni
razdalji in higieni rok.
Študent/-ka se posvetuje z izbranim osebnim zdravnikom. Če ga/jo ta napoti na testiranje in je:
• izvid testa negativen: študent/-ka prejme navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in
dodatno ukrepanje v povezavi s COVID-19 ni potrebno.
• okužba s SARS-CoV-2 potrjena: NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija oziroma ga o tem
obvesti izbrani zdravnik študenta/-ke. V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne epidemiološko
preiskavo. Z epidemiološko preiskavo NIJZ išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v
stiku z obolelim v času kužnosti (doma, na fakulteti, v študentskem domu).
V PRIMERU ZAPOSLENEGA/-E:
Če zboli z znaki/simptomi za okužbo s SARS-CoV-2, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega
zdravnika. V primeru, da je oseba SARS-CoV-2 pozitivna, laboratorij o tem obvesti NIJZ, ki začne z
epidemiološko preiskavo. Velja isti protokol kot za študenta.
OBRAZLOŽITEV:
Vsako osebo, ki kaže vidne znake okužbe, ki bi lahko bila SARS-CoV-2, se takoj napoti domov, ter se
mu svetuje, da pokliče osebnega zdravnika ali dežurno službo. Potrebna je posebna pozornost in
dosledna uporaba zaščitnih sredstev, ter upoštevanje varne medsebojne razdalje in temeljita higiena
rok.
Prostore kjer se je oseba gibala se prezrači, temeljito očisti, ter razkuži predvsem površine, ki se jih je
študent/-ka ali zaposleni/-na dotikal/-a (pipe, kljuke vrat…). Priporočila so na spletni strani NIJZ.

Slabo se počutim – kaj narediti?
Če zbolimo z znaki akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura,
bolečine v mišicah…), ostanemo doma, omejimo stike z ostalimi ljudmi ter se po telefonu posvetujemo
s svojim izbranim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila.
OBRAZLOŽITEV:
Vsak posameznik sam presodi (kot pred časom širjenja SARS-CoV-2) ali je njegovo zdravstveno stanje
ustrezno za odhod na delovno mesto, ali mora ostati doma in se posvetovati z zdravnikom. V času
širjenja Koronavirusa moramo biti na svoje zdravje še bolj pozorni in predvsem slediti smernicam za
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Odrejena mi je bila karantena – kaj narediti?
V kolikor vam je bila odrejena karantena ostanete doma in o tem ter o razlogih, iz katerih vam je bila
odrejena karantena, obvestite delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene.
Prav tako morate najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene odločbo
posredovati delodajalcu.
OBRAZLOŽITEV:
Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za
zdravje na predlog NIJZ. Odločbo za karanteno boste prejeli po pošti ali vam bo vročena na meji ob
vstopu v Slovenijo. V času bivanja v karanteni upoštevajte vsebino odločbe za karanteno in navodila
NIJZ. V celotnem obdobju trajanja karantene ne smete zapuščati bivališča. V obdobju karantene
spremljajte svoje zdravstveno stanje in v primeru pojava znakov okužbe dihal pokličite osebnega ali
dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.

Bil sem v stiku z okuženo osebo – kaj narediti?
Po potrjeni okužbi vodi ves postopek z ugotavljanjem stikov okužene osebe pristojni epidemiolog.
Epidemiolog oceni, ali je za ožje stike potrebna odreditev karantene, ter poda vsa potrebna navodila.
Tudi če karantena ni bila odrejena, priporočamo, da vsaj 14 dni po stiku opazujete svoje zdravstveno
stanje. V primeru pojava znakov okužbe dihal ali poslabšanja počutja ostanite doma in pokličite vašega
osebnega zdravnika.

Kaj storiti, če študentje v prostorih fakultete oziroma Univerze v
Mariboru ne upoštevajo varnostnih ukrepov?
V primeru, da se študent v prostorih fakultete oziroma Univerze v Mariboru neprimerno vede, snema
zaščitno masko, ko jo mora nositi, ipd., ga lahko izvajalec študijske obveznosti odslovi.
Vsi študenti, zaposleni in drugi obiskovalci prostorov Univerze v Mariboru so dolžni upoštevati vse
varnostne ukrepe, tako tiste, ki so določeni s strani Vlade Republike Slovenije oziroma pristojnih
ministrstev ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kot tudi varnostne ukrepe, ki jih je sprejela
Univerza v Mariboru.
Pri tem posebej opozarjamo, da v primeru, da se zaščitna maska ne nosi tam, kjer je to obvezno,
predstavlja to prekršek. Prav tako v kolikor bi si študent v prostorih Univerze v Mariboru snel zaščitno
masko tam, kjer jo sicer mora nositi, lahko takšno dejanje študenta predstavlja hujšo kršitev dolžnosti
študenta na podlagi 8. točke drugega odstavka 223. člena Statuta UM, ki določa, da je hujša kršitev
»vsako dejanje ali opustitev, ki bi povzročila nevarnost za življenje ali zdravje študentov, učiteljev ali
drugih delavcev«, kar se rešuje v disciplinskem postopku.

Zaposlene obveščamo, da je veliko osnovnih informacij na najbolj pogosta vprašanja mogoče pridobiti
na spletni strani NIJZ: POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

