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Vsem izvajalcem izobraževanj in usposabljanj se svetuje, da upoštevajo splošna priporočila, ki
sicer veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni, ki jih navajamo v
nadaljevanju.
Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je
preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.
Varna medosebna razdalja zaradi virusa, ki se izloča s kihanjem, kašljanjem, glasnim
govorjenjem… je vsaj 1.5 metra. V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za okužbo večje.
V primeru, da je večja, je tveganje za okužbo manjše.
Roke vedno smatramo kot onesnažene,
izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.
Z onesnaženimi rokami prenašamo povzročitelje okužbe nase in na druge osebe ter predmete, ki
se jih dotikamo (npr. kljuke, ročaji, delovni pripomočki, denar…).
Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe
in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora vsak prevzeti odgovornost. Popolne
varnosti ni.

Izvajalci ne hodijo bolni na delo in v primeru bolezenskih znakov za nalezljivo bolezen takoj po
telefonu obvestijo delodajalca;
 skrbijo za ustrezno higieno rok in higieno kašlja;
 pri delu s strankami nosijo obrazno masko in ustrezno zaščitno opremo, ki jo tudi sicer
uporabljajo pri rednem delu:
 se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal.
 Stranke agencije in pooblaščenih organizacij so dolžne spoštovati naslednje določbe:

Stranke morajo biti na razumljiv in prijazen način obveščene, da morajo v primeru bolezenskih
znakov (v primeru povišane telesne temperature ali v primeru drugih simptomov) ostati doma in
poklicati zdravnika.
Pomembno je zavedanje in sprejemanje strank, da ne morejo vstopati oziroma ostajati v prostorih
agencije ali prostorih pooblaščenih organizacij in da morajo takoj sporočiti, če so prisotna tveganja
(simptomi okužbe, temperature, prihodi z ogroženih območij, ali stik z osebami, ki so pozitivne na
COVID-19 v preteklih 14 dneh itd.), o čemer je potrebno obvestiti pristojno osebo;
Spoštovanje vseh določb organov in delodajalca pri vstopanju v organizacijo (predvsem pri držanju
predpisane razdalje, upoštevati vsa pravila glede higiene rok in kašlja ter se obnašati skladno s
higienskimi predpisi),
Potrebno je nemudoma informirati agencijo ali pooblaščeno organizacijo o morebitni prisotnosti
kakršnih koli simptomov okužbe med delovnim procesom, pri čemer se vzdržuje ustrezna
oddaljenost od prisotnih sodelavcev.
Splošni ukrepi, ki jih morajo upoštevati vsi – izvajalci in stranke z namenom preprečevanje
okužbe
s COVID-19


Dosledno upoštevanje vseh splošnih ukrepov za zaščito pred okužbo:
-


-

Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2: https://www.nijz.si/sl/preprecevanjeokuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
Ukrepi naj bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu v trgovino, dostopno na:
Umivanje rok:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_zdravstveni-delavci.pdf

-

Higiena kašlja: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienakaslja_0.pdf

-

Pravilna namestitev maske:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf



Za preprečevanje okužbe z novim virusom je ključnega pomena umivanje rok z milom in
vodo, v primeru, da v bližini ni umivalnika za roke, roke razkužimo. Za razkuževanje rok
uporabimo namensko razkužilo za roke na osnovi 60 do 80 % alkohola.



Skrbno si umivamo roke z milom in vodo, še posebej po kihanju, kašljanju, brisanju nosu,
ali uporabimo razkužilo za roke.



Upoštevanje higiene kašlja. Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z
robcem ali zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava in ne v svojo dlan. Robec nato
odvržemo v koš za odpadke in obvezno umijemo ali razkužimo roke.



Osebe nosijo obrazne maske in so dobro seznanjeni s pravilnim načinom nošenja in
snemanja mask. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne
dotika. Masko je treba zamenjati na 2 do 3 ure oz. prej, če se zmoči. Pred uporabo in po
odstranitvi maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke.



Naj se z rokami ne dotikajo obraza, zlasti ne oči, nosu in ust.



Čim manj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno.



Izogibanje tesnim stikom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake nalezljive bolezni.



V primeru, da oseba začuti začetne znake okužbe dihal, si takoj nadene masko in obvesti
predpostavljenega.



V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.



V času povečanega pojavljanja okužb dihal in epidemije se z omejitvijo vstopa strank
izogibamo prevelikemu številu ljudi v zaprtih prostorih. Največje število strank v prostoru
naj bo skladno s priporočili za poslovne prostore.



V prostorih agencije ali pooblaščenih organizacij mora biti zagotovljena možnost umivanja
in razkuževanja rok za zaposlene ter razkuževanja rok za stranke.



Podajalniki razkužila naj bodo nameščeni na vhodu, na več mestih v prostoru (glede na
velikost prostora) ter na izhodu.



Zaposleni naj nadzirajo, da si stranke ob vstopu v prostore agencije ali pooblaščenih
organizacij razkužijo roke in nosijo obrazne maske.
Nadzirajo naj razdaljo med osebami, najmanj 1,5 metra (bolje 2 metra in več).
Če opazijo stranko, ki ima prehlad ali kašlja, jo prosijo, da se vrne domov.





Redno čistijo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo
(npr. kljuke, pulti, tipke, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.).



Za čiščenje in razkuževanje prostorov naj se smiselno uporabljajo navodila iz dokumenta
Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času
epidemije
COVID-19:
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanjeprostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval



Prostore agencije ali pooblaščenih organizacij je treba stalno in učinkovito zračiti. V
primeru mehanskega prezračevanja zrak ne sme krožiti, tudi rekuperacija zraka ni
dovoljena (Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja
okužbe
COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19).



Zaposleni naj imajo nekaj mask na zalogi za primer, če pride stranka brez maske.



Starejši in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek
bolezni morajo še posebej upoštevati preventivne ukrepe in se dodatno zaščititi. Zato naj
te osebe razmislijo o nujnosti in času obiska izobraževanj in usposabljanj, dokler epidemija
ne izzveni.

Splošna priporočila naj bodo smiselno objavljena na vhodu in na več vidnih mestih v poslovnem
prostoru.
Ocenjevalci in kandidati na teoretičnem delu vozniškega izpita
 Pred pričetkom teoretičnega dela si ocenjevalec umije ali razkuži roke in namesti obrazno
masko za obraz. Predavatelj naj nosi masko skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
 Kandidati si namestijo obrazno masko pred vstopom v čakalno vrsto za sprejem. Upoštevajte
priporočeno varnostno razdaljo pri čakanju na sprejem vsaj 1,5, bolje 2 metra.
 Upoštevajte omejitev združevanja skupin, katerih število udeležencev naj ne presega 20 oseb,
pri čemer je potrebno vzdrževati medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra. Označi naj se
delovne postaje, ki so namenjene uporabi, med njimi je najmanj 1,5 m razdalje (bolje 2 m in
več).
 Mesto ocenjevalca, ki izroča evidenčne kartone vožnje kandidatom, se zaščiti s pregrado iz
pleksi stekla.


Prostore je potrebno stalno in učinkovito zračiti. V primeru mehanskega prezračevanja zrak
ne sme krožiti, tudi rekuperacija zraka ni dovoljena. (Navodila za prezračevanje prostorov
izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodilaza-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19).



Obvezno je razkuževanje površin miz, kljuk in površin, ki se jih pogosto dotika (pred in po
testiranju).
Redno spremljajte obvestila, ki jih po elektronski pošti pošilja javna agencija, saj se bodo
navodila glede preprečevanja okužbe in navodila v primeru suma na okužbo dopolnjevala.
V primeru suma na okužbo, ko ste že prisotni na delu, telefonsko obvestite javno agencijo.
Upoštevajte dodatna napotila, ki vam bodo podana in ne zapuščajte prostorov.




Ocenjevalci in kandidati na teoretičnem delu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev
temeljne kvalifikacije in spremljevalca izrednih prevozov





Pred pričetkom teoretičnega dela si ocenjevalec umije ali razkuži roke in namesti obrazno
masko.
Kandidati si namestijo obrazno masko pred vstopom v prostor, kjer se izvaja preizkus znanja.
Upoštevajte priporočeno varnostno razdaljo pri čakanju na preizkus znanja vsaj 1,5, bolje 2
metra.
Upoštevajte omejitev združevanja skupin, katerih število udeležencev presega 5 oseb oziroma
se določi število oseb na kvadraturo prostora, pri čemer se označi prostore, ki so namenjeni
uporabi, med njimi je najmanj 1,5 m razdalje (bolje 2 m in več).



Prostore je potrebno stalno in učinkovito zračiti. V primeru mehanskega prezračevanja zrak
ne sme krožiti, tudi rekuperacija zraka ni dovoljena. (Navodila za prezračevanje prostorov
izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodilaza-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19).



Obvezno je razkuževanje površin miz, kljuk in površin, ki se jih pogosto dotika (pred in po
opravljanju preizkusa znanja).



Redno spremljajte obvestila, ki jih po elektronski pošti pošilja Ministrstvo za infrastrukturo, saj
se bodo navodila glede preprečevanja okužbe in navodila v primeru suma na okužbo
dopolnjevala.

V primeru suma na okužbo, ko ste že prisotni na delu, telefonsko obvestite Ministrstvo za
infrastrukturo. Upoštevajte dodatna napotila, ki vam bodo podana in ne zapuščajte prostorov.
Ocenjevalci in kandidati na praktičnem delu vozniškega izpita (v motornem vozilu)
Ocenjevalec


Pred pričetkom praktičnega dela si ocenjevalec umije ali razkuži roke in namesti obrazno
masko.



Učitelj vožnje razkuži vozilo (kljuke, ročaji in vse druge plastične dele v vozilu) pred izpitom in
po izvedenem izpitu, ter vozilo temeljito prezrači.



Izpiti vozniških kategorij D se lahko pričnejo izvajati takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za
izvajanje teoretičnih izpitov, saj se zagotovi ustrezna razdalja med kandidatom in
ocenjevalcem, pri vseh ostalih vozniških kategorijah se ne more zagotoviti minimalne
predpisane razdalje med osebami, zato se zagotovi izvajanje izpitov s kvalitetnejšo zaščitno
masko in drugo ustrezno zaščito.

Učitelji vožnje in kandidat


Pred pričetkom praktičnega dela si učitelj vožnje in kandidat umijeta in/ali razkužita roke in
namestita obrazno masko.

Po vpisu vseh potrebnih podatkov je potrebno poskrbeti za brezkontakten prenos evidenčnega
kartona vožnje (učitelj vožnje ocenjevalcu pokaže želene podatke iz EKV).

Ocenjevalci in kandidati na praktičnem delu preizkusa znanja za pridobitev temeljne
kvalifikacije
Ocenjevalec oziroma član komisije


Pred pričetkom praktičnega dela si član komisije umije ali razkuži roke in namesti obrazno
masko.



Učitelj vožnje razkuži vozilo (kljuke, ročaji in vse druge plastične dele v vozilu) pred izpitom in
po izvedenem izpitu, ter vozilo temeljito prezrači.



Praktični izpiti se lahko pričnejo izvajati takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za izvajanje teoretičnih
izpitov, ker pa se ne more zagotoviti minimalne predpisane razdalje med osebami, se zagotovi
izvajanje izpitov s kvalitetnejšo zaščitno masko in drugo ustrezno zaščito.

Preden v vozilo sprejmete kandidata za opravljane preizkusa znanja, se najprej prepričajte, da ta
ne kaže znakov akutne okužbe dihal.
Ocenjevalci in kandidati na praktičnem delu preizkusa znanja spremljevalca izrednih prevozov
Pri praktičnem delu preizkusa znanja se smiselno uporabljajo priporočila, ki veljajo za teoretični
preizkus znanja kandidatov za spremljevalce izrednih prevozov.
Izvajalci in udeleženci rehabilitacijskih programov





Redno si umivajte ali razkužujte roke. V primeru, da na kateri izmed lokacij zmanjka razkužila,
o tem nemudoma obvestite javno agencijo na e-naslov luka.klemencic@avp-rs.si.
Stranko, ki kaže bolezenske znake, se v postopku zavrne in napoti domov.
Izvajalci in udeleženci morajo obvezno uporabljati obrazno masko.
Izvajalec se seznani s splošnimi priporočili AVP glede preprečevanja okužbe s COVID-19 in pred
začetkom usposabljanja z njimi ustno seznani vse sodelujoče.




Upoštevajte omejitev združevanja skupin, katerih število udeležencev presega 5 oseb.
Upoštevajte priporočeno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra.



Prostore je potrebno stalno in učinkovito zračiti. V primeru mehanskega prezračevanja zrak ne
sme krožiti, tudi rekuperacija zraka ni dovoljena. (Navodila za prezračevanje prostorov izven
zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-zaprezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19).



Obvezno je razkuževanje površin miz, kljuk in površin, ki se jih pogosto dotika (pred in po
delavnici).
Redno spremljajte obvestila, ki jih po elektronski pošti pošilja javna agencija, saj se bodo
navodila glede preprečevanja okužbe in navodila v primeru suma na okužbo dopolnjevali.
V primeru suma na okužbo, ko ste že prisotni na delu, telefonsko obvestite javno agencijo.
Upoštevajte dodatna napotila, ki vam bodo podana in ne zapuščajte prostorov.




Dodatna navodila za receptorja





Vse obiskovalce pred vstopom opozorite na obveznost nošenja obrazne maske in razkuževanja
rok pred vstopom in jih seznanite z navodili glede preprečevanja okužb, ki veljajo na dan
njihovega vstopa.
V primeru suma na stik z okuženo osebo, to napotite iz stavbe, vsaj tri metre od vhoda in o
tem nemudoma obvestite vodjo Službe za splošne zadeve AVP in počakajte na nadaljnja
navodila.
Upoštevajte splošna navodila glede higiene (razkuževanje rok, priporočena varnostna razdalje
vsaj 1,5 metra in ostalo).
Poskrbite za lastno varnost!

Izobraževanja in usposabljanja za učitelje vožnje, učitelje predpisov in izvajalce SD/VVV
Udeleženci in izvajalci usposabljanj naj upoštevajo splošna priporočila AVP glede preprečevanja
okužbe s COVID-19.
V kolikor bodo razmere dopuščale in pod pogojem, da bodo veljavni omejitveni ukrepi Vlade RS
sproščeni, se za izvajanje rednih usposabljanj in izobraževanj, ki jih organizira AVP, sprejmejo
naslednji ukrepi:
 omejitev števila udeležencev v skupini na število, ki zagotavlja fizično distanco najmanj 1,5
metra (bolje 2 metra in več) glede na prostor, v katerem se izvaja izobraževanje.
Upoštevajte največje število oseb v prostoru;


v prostoru, kjer se izvajajo usposabljanja in izobraževanja mora biti zagotovljeno umivanje
oz. razkuževanje rok;




izvajalci in udeleženci morajo obvezno uporabljati obrazno masko;
oseba, odgovorna za izvedbo pouka, se seznani s splošnimi priporočili AVP glede
preprečevanja okužbe s COVID-19 in pred začetkom usposabljanja / izobraževanja z njimi
ustno seznani vse sodelujoče;



obvezno je razkuževanje predmetov in površin pred začetkom in po zaključku usposabljanja.



Prostore je potrebno stalno in učinkovito zračiti. V primeru mehanskega prezračevanja
zrak ne sme krožiti, tudi rekuperacija zraka ni dovoljena. (Navodila za prezračevanje
prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19:
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-vcasu-sirjenja-okuzbe-covid-19).



Pri različnih usposabljanjih, tam kjer je možno, stranke uporabljajo svoje pripomočke (npr.
pri A kategoriji stranka uporablja svojo varnostno čelado, itd.);



izvedba pouka v najkrajšem možnem času – kjer vsebina in okoliščine usposabljanja to
omogočajo, se ure izvedejo strnjeno z namenom, da se udeleženci ne zadržujejo v skupini
in zaprtem prostoru dlje kot je nujno potrebno;

Šole vožnje (učitelji predpisov in učitelji vožnje)
Učitelji predpisov



Redno si umivajte in razkužujte roke.
Upoštevajte omejitev združevanja skupin, katerih število udeležencev presega 5
oseb. Upoštevajte največje število oseb v prostoru.




Izvajalci in udeleženci morajo obvezno uporabljati obrazno masko.
Upoštevajte priporočeno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra.



Prostore je potrebno stalno in učinkovito zračiti. V primeru mehanskega prezračevanja zrak ne
sme krožiti, tudi rekuperacija zraka ni dovoljena. (Navodila za prezračevanje prostorov izven
zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-zaprezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19).



Obvezno je razkuževanje površin miz, kljuk in površin, ki se jih pogosto dotika (pred in po
usposabljanju).

Dodatna navodila za čiščenje prostorov (učilnic in poslovnih prostorov ter sanitarij)


Za čiščenje in razkuževanje prostorov naj se smiselno uporabljajo navodila iz dokumenta
Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije
COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval

Učitelji vožnje
Po vpisu vseh potrebnih podatkov je potrebno poskrbeti za brezkontakten prenos evidenčnega
kartona vožnje.
Razkuževanje avtomobila
Preden se s kandidatom usedete v avto, si morata oba temeljito umiti ali razkužiti roke.
Pri praktičnem usposabljanju uporabljata kandidat in učitelj vožnje masko. Učitelj vožnje je osebno
odgovoren za uporabo zaščitne opreme in spoštovanje teh priporočil med usposabljanjem.



Ker je razdalja manjša od 1,5m:
o Kandidat nosi kirurško masko tipa IIR
o Inštruktor nosi masko FFP2 oziroma ustrezno osebno varovalno opremo, ki jo glede
specifičnih zahtev delovnega mesta in izvedljivosti njegovih delovnih nalog določi in
oceni pooblaščeni specialist medicine dela, prometa in športa.

Sedež (z vzglavnikom) kandidata naj bo pokrit s plastičnim pregrinjalom (prevleko) za enkratno
uporabo, ki se jo zamenja za vsakim kandidatom; ali s pregrinjalom iz tkanine, ki se jo po vsakem
kandidatu opere; ali se za vsakim kandidatom sedež z vzglavnikom razkuži.
Pri razkuževanja bodite temeljiti ter natančni. V notranjosti avtomobila je treba ob vsaki zamenjavi
kandidata razkužiti sedež kandidata (če se ne uporablja pregrinjala), volanski obroč, prestavno
ročico oziroma stikalo, ročico ali gumb parkirne zavore, naslonjala na vratih in naslonjala za
komolce, stikala in gumbe avtoradia, zaslon multimedijske naprave, kljuke vrat, obvolanske ročice,
stikala in vzvode za nastavitev sedeža in okvire vrat. Ob tem pozor: elektronskih naprav zaslonov
multimedijskih naprav ne zalivajte preveč z razkužilom, saj ta lahko prodre v notranjost in povzroči
okvaro: razkužilo nanesite na krpo ali papirnat robec in le obrišite zaslon.«
Z alkoholom lahko čistite tudi tkanine, a bodite pazljivi, da jih z njim ne namočite. Alkohol naj ne
bi uničil ne usnja ne umetnega usnja, a intenzivno čiščenje lahko povzroči razbarvanje, zato ne
drgnite premočno. Pustite, da se posuši. Po čiščenju je na usnjene površine treba nanesti
negovalno sredstvo.

Na zunanjem delu avta je treba redno in temeljito razkuževati kljuke vrat in kljuke oziroma gumbe
za odpiranje prtljažnih vrat.
S čim lahko razkužimo avto?
Ker notranjih površin ne moremo umivati z milom, je najbolj učinkovito razkužilo na osnovi 70 do 80 %
alkohola. Takšno razkužilo tudi ne bo poškodovalo plastike, lesa, kovine ali usnja v notranjosti naših
avtomobilov. Priporočamo, da z alkoholnim razkužilom obrišete tudi površine sedežev.

Varno tudi na bencinski črpalki
Tudi bencinski servisi so lahko vir okužbe, saj se tam uporabniki dotikamo istih površin, obstaja pa
tudi velika nevarnost okužbe po zraku.
Pri točenju goriva uporabite rokavice za enkratno uporabo, ki so na voljo na bencinskih črpalkah.
Takoj, ko končate točenje goriva, si temeljito umijte roke z milom ali jih razkužite. Dezinfekcijsko
sredstvo naj vas na vaših nujnih poteh v času epidemije ves čas spremlja.
Nekateri bencinski servisi imajo že vgrajena zaščitna stekla, sami pa lahko poskrbimo za čim manj
bližnjega stika z zaposlenimi na servisih. Če se le da, plačujte na brezstični način, v prostorih
bencinske črpalke uporabljajte obrazno masko, pred vstopom in ob izhodu si roke razkužite.
Pooblaščene organizacije (dodatno usposabljanje voznikov začetnikov in za varno vožnjo)
Izvajalci skupinskih delavnic o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med
udeleženci cestnega prometa


Redno si umivajte in po potrebi tudi razkužujte roke.



Upoštevajte omejitev združevanja skupin, katerih število udeležencev presega 5 oseb.




Izvajalci in udeleženci morajo obvezno uporabljati obrazno masko.
Upoštevajte priporočeno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra.



Prostore je potrebno stalno in učinkovito zračiti. V primeru mehanskega prezračevanja zrak ne
sme krožiti, tudi rekuperacija zraka ni dovoljena. (Navodila za prezračevanje prostorov izven
zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-zaprezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19).



Obvezno je razkuževanje površin miz, kljuk in površin, ki se pogosto dotikajo (pred in po
usposabljanju).

Dodatna navodila za čiščenje prostorov (učilnic in poslovnih prostorov ter sanitarij)


Za čiščenje in razkuževanje prostorov naj se smiselno uporabljajo navodila iz dokumenta
Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije
COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval

Izvajalci varne vožnje
Priporoča se, da vozilo najame le 1 voznik na dan, kjer se vozilo po zaključenem tečaju temeljito
razkuži in prezrači; inštruktorju/trenerju ni potrebno prisedati poleg kandidata.
V praktičnem delu se izogibamo skupinski razlagi, večino razlage opravi izvajalec prek UKV postaje,
v kolikor je potrebno izvesti skupinsko razlago, se ta izvede zunaj na prostem, kjer se lahko
zagotovi zadostna razdalja med udeleženci.
Praktičen del se izvede izključno individualno na poligonu (vsak udeleženec v svojem vozilu). V
času korona virusa se ne ponuja vozil v najem in se ne dovoli dvema tečajnikoma uporabe enega
avtomobila.
Razkuževanje avtomobila
Preden se z udeležencem usedete v avto, si morata oba temeljito umiti ali razkužiti roke.
Pri razkuževanja bodite temeljiti ter natančni. V notranjosti avtomobila je treba razkužiti volanski
obroč, prestavno ročico oziroma stikalo, ročico ali gumb parkirne zavore, naslonjala na vratih in
naslonjala za komolce, stikala in gumbe avtoradia, zaslon multimedijske naprave, kljuke vrat,
obvolanske ročice, stikala in vzvode za nastavitev sedeža in okvire vrat. Ob tem pozor: elektronskih
naprav zaslonov multimedijskih naprav ne zalivajte preveč z razkužilom, saj ta lahko prodre v
notranjost in povzroči okvaro: razkužilo nanesite na krpo ali papirnat robec in le obrišite zaslon.

Z alkoholom lahko čistite tudi tkanine, a bodite pazljivi, da jih z njim ne namočite. Alkohol naj ne bi
uničil ne usnja ne umetnega usnja, a intenzivno čiščenje lahko povzroči razbarvanje, zato ne
drgnite premočno. Pustite, da se dobro posuši. Po čiščenju je na usnjene površine treba nanesti
negovalno sredstvo.
Na zunanjem delu avta je treba redno in temeljito razkuževati kljuke vrat in kljuke oziroma gumbe
za odpiranje prtljažnih vrat.
S čim lahko razkužimo avto?
Ker notranjih površin ne moremo umivati z milom, je najbolj učinkovito razkužilo na osnovi 70 do 80 %
alkohola. Takšno razkužilo tudi ne bo poškodovalo plastike, lesa, kovine ali usnja v notranjosti naših
avtomobilov. Priporočamo, da z alkoholnim razkužilom obrišete tudi površine sedežev.

Varno tudi na bencinski črpalki
Tudi bencinski servisi so lahko vir okužbe, saj se tam uporabniki dotikamo istih površin, obstaja pa
tudi velika nevarnost okužbe po zraku.
Pri točenju goriva uporabite rokavice za enkratno uporabo, ki so na voljo na bencinskih črpalkah.
Takoj, ko končate točenje goriva, si temeljito umijte roke z milom ali jih razkužite. Dezinfekcijsko
sredstvo naj vas na vaših nujnih poteh v času epidemije ves čas spremlja.

Nekateri bencinski servisi imajo že vgrajena zaščitna stekla, sami pa lahko poskrbimo za čim manj
bližnjega stika z zaposlenimi na servisih. Če se le da, plačujte na brezstični način, v prostorih
bencinske črpalke uporabljajte tudi rokavice in razkužilo ter obrazno masko, pred vstopom in ob
izhodu si roke razkužite.
Podana navodila glede uporabe osebne varovalne opreme so splošna in podana s higienskega
vidika. Konkretna navodila za posamezna delovna mesta v posameznih podjetjih poda pooblaščeni
specialist medicine dela, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih
delovnih mestih.

