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1 UVOD 

1.1 Izhodišča okužb s koronavirusom  

Kitajska je 31. 12. 2019 sporočila, da so zaznali povečanje števila primerov pljučnic v mestu 
Vuhan, pri čemer niso potrdili že poznanih povzročiteljev pljučnic. Sprva so izključili okužbo 
z virusi influence, vključno z aviarno influenco, okužb s SARS CoV, MERS-CoV in še druge 
povzročitelje. Identificirali so nov koronavirus in ga poimenovali SARS-CoV-2. Sprva so primere 
povezovali z zadrževanjem na tržnici morskih sadežev in drugih živali v Vuhanu. Poleg morske 
hrane na tržnici prodajajo piščance, netopirje, svizce in druge divje živali. Postavljen je sum, 
da je izvor okužbe (ki še ni identificiran) ena od vrst živali. Zaradi čiščenja in dezinfekcije je 
tržnica od 1. 1. 2020 dalje zaprta. 

Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2. COVID-19 je novo poimenovanje za bolezen, 
ki jo virus SARS-CoV-2 povzroča. 

Okužba s koronavirusom SARS- CoV-2 se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, 
vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o 
poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Iz poročanja Kitajske lahko sklepamo, da 
poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 % 
zbolelih. Tudi natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po 
poročanju Kitajske se ocenjuje, da je smrtnost 2 % - 4 %. Večina umrlih je bila starejša in je 
imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je 
značilna pljučnica. 

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s 
pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev 
ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. 
Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v 
drugih kužnina 

Nov koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši 
stik z bolnikom, razdalja do bolnika 1,5 m.  Možno je, da se z novim koronavirusom okužimo 
ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še zanesljivo dokazano. 

Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal po zraku (aerogeno), se svetuje 
previdnost in zaščita pri posebej tveganih posegih v zdravstveni ustanovi (npr. ob 
bronhoskopiji, kjer nastaja kužni aerosol). Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo na 
razdalji 1,5 m) ne predstavlja tveganja. 
 
Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale koronaviruse in preliminarne podatke, 
pa je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska 
doba dolga približno 6 dni. Trenutno še ni znano, kako dolgo lahko virus preživi na površinah. 
Ostali koronavirusi lahko na površinah preživijo nekaj ur do nekaj dni.  
 
Razkužila lahko učinkovito uničijo virus in preprečijo, da bi virus prešel na človeka. 
Uporabljamo razkužila, ki imajo  etanol najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo 
zunanji uporabi.  
 
Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 
 
Protivirusnega zdravila za nov koronavirus ni. V preskušanju so protivirusna zdravila, vendar 
nobeno ni registrirano za zdravljenje koronavirusa. Zdravila, ki učinkujejo npr. na virus gripe 
ali herpes virus, ne učinkujejo na koronaviruse. 
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Zdravljenje je simptomatsko – z zdravili se poskuša olajšati bolnikove težave in nadomestiti 
funkcijo organa, če ob okužbi ni zadostna npr. ob hudi prizadetosti pljuč se bolnike mehanično 
predihava (umetna ventilacija), dodaja kisik, nadomešča tekočine ipd. 

V Sloveniji splošna uporaba zaščitne maske ni potrebna. Maske se premočijo in po določenem 
času ne nudijo več zaščite. Potrebno jih je nadomestiti z novimi. Zelo pomembno je, da so 
pravilno nameščene (pokrivajo nos in usta). Maske so smiselne znotraj zdravstvenih ustanov, 
kjer so zaposleni poučeni, kdaj je uporaba maske potrebna, ter o njeni pravilni namestitvi, 
nošenju, snemanju in odstranjevanju. Zdravstveni delavci zaščitne maske nosijo v smiselnih 
okvirih in ne celoten delovni čas. Na potovanju svetujemo ravnanje v skladu z lokalnimi 
navodili. Na spletni strani NIJZ je dostopen krovni dokument, ki govori o preprečevanju 
nalezljivih bolezni. 
Povezava: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/smernice_pripravljenost_krovni_dokume
nt.pdf 
 
Študenti spadajo v skupino z večjim tveganjem za okužbo, predvsem  zaradi  načina druženja 
(v kolektivu in v kliničnih okoljih) ter načina obnašanja. Pomembni so tudi kot prenašalci 
koronavirusa, saj lahko zanesejo okužbo v domače okolje med sorojence, starše in stare starše. 

Z ustreznimi  ukrepi, ki morajo biti usmerjeni v preprečevanje nastanka in širjenja okužbe ter  
sorazmerni resnosti obolenja in trenutni epidemiološki situaciji, je možno omejiti širjenje, 
povsem preprečiti pa se ga ne da. 

Ukrepe preprečevanja mora odgovorno izvajati vsak posameznik, tako študenti kot tudi 
pedagoški in ostali zaposleni,   izobraževalni zavod pa mora zagotoviti pogoje za izvajanje le-
teh. 

Cepivo trenutno ne obstaja! 
 
2 NAMEN 
 
Ta dokument vsebuje smernice in priporočila za pomoč pri zmanjševanju širjenja okužbe s 
koronavirusom  med študenti, ki obiskujejo pedagoški proces  ter zaposleno  osebje Univerze 
Novo mesto.  

Priporočila so zasnovana na zmanjševanju izpostavljenosti okužbi s koronavirusom, s ciljem 
zmanjševanja obolevnosti in spremljajočih komplikacij, ter  čim manjšimi motnjami  pri 
izvajanju  pedagoškega dela in  vsakodnevnih aktivnosti v teh okoljih. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo še naprej ocenjeval resnost in razširjenost bolezni, ki jo 
povzroča koronavirus. Če se bo  globalna ali nacionalna ocena tveganja spremenila in bo ocena, 
da gre za povečano stopnjo resnosti oziroma ogroženosti, se bodo temu ustrezno spremenile 
tudi smernice in priporočila. Odločitve, o novi strategiji bodo  temeljile na podatkih o resnosti 
bolezni, ter posledicah na populaciji.  

O posodabljanju trenutnih  smernice, boste sprotno seznanjeni in bodo objavljeni na spletni 
strani  
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/smernice_pripravljenost_krovni_dokum
ent.pdf). 
 

Z izvajanjem priporočil  izobraževalnih ustanovah in v sodelovanju z zdravstveno službo 
lahko zaščitimo pred širjenjem okužbe s koronavirusom pomemben delež prebivalstva. 
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 3 SEZNANJENJE ZAPOSLENIH IN ŠTUDENTOV 
 
Načrt seznanjanja zaposlenih in študentov obsega vsebino in načine informiranja. Seznaniti jih 
je potrebno z informacijami o tem kaj je koronavirus, kako bolezen prepoznamo (bolezenski 
znaki), kako se prenaša in kako zmanjšamo tveganje za okužbo. 
 

3.1 Bolezenski znaki 
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3.2 Ukrepi za zmanjšanja tveganja z okužbo 

3.2.1 Redno umivanje rok   
 roke si vsaj 30 sekund do 1 minute temeljito umivamo z milom in speremo s toplo vodo.  

 roke  obrišemo s papirnato brisačo in z njo zapremo pipo. 

Kadar nimamo možnosti umivanja rok lahko uporabimo razkužilo . 
 

3.2.2 Z rokami se čim manj se dotikajmo oči, nosu in ust  
 

            
 

3.2.3 Higiena kašlja 

Ob kašljanju in  kihanju usta ali nos prekrijemo s papirnatim robčkom, ki ga takoj po uporabi 
varno odvržemo v najbližji koš. Če papirnatega robčka nimamo,  kihnemo ali zakašljamo v 
zgornji del rokava. 
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3.2.4 Postopek umivanja rok z vodo in milom ter razkuževanje 

UMIVANJE ROK 

 

 
 
 

RAZKUŽEVANJE ROK 
 
- razkužujemo si vedno samo suhe roke 

- uporabimo vsaj 3 ml razkužila 

- roke drgnemo dokler niso suhe po korakih kot pri umivanju 

- zapestij ne razkužujemo 
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3.2.5  Kaj storimo, ko zbolimo? 

Če zbolimo ali če sumimo, da smo okuženi z novim virusom je nujno potrebno: 
 omejiti stike z drugimi ljudmi,  

 ostati doma,  

 po telefonu poklicati svojega izbranega zdravnika, 

 upoštevati navodila za nego na domu. 

 
3.2.6 Kaj storimo ko zbolimo in ostanemo doma? 

Če zbolimo in ostanemo doma je potrebno, da počivamo in uživamo zadosti  tekočine (vodo, 
čaj, druge tople ali hladne napitke). Pogosteje kot sicer je potrebno prezračiti bivalne prostore. 
Po potrebi jemljemo zdravila za znižanje previsoke telesne temperature. 

 
Če imamo nadležen in suh kašelj, je dobro da ga blažimo s sirupi ali tabletami proti kašlju. Tudi 
kapljice za nos nam bodo olajšale dihanje in izboljšale počutje.  

Pozorni moramo biti na  poslabšanja zdravstvenega stanja. 

 
Ob znakih poslabšanja bolezni se takoj posvetujmo z zdravnikom! 
Najpogostejši simptomi so:  

- glavobol in povišana  telesna temperatura, 

- izcedek iz nosu, 

- kašelj,  

- težave z dihanjem, 

- slabo počutje in bolečine v mišicah. 

 

4 IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE    
 
Zaposleni morajo biti seznanjeni z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe (higiena rok, higiena 
kašlja) ter s svojim ravnanjem dajati dober zgled študentom  

Študente  se seznanja z  ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom  ter jih 
spodbuja k umivanju rok in higieni  kašlja, kihanja. Uporabi se zloženke, plakate in druge 
predstavitve. 

Poskrbi se  za zadostno število umivalnikov z milom in papirnatimi brisačami. Ob umivalnike 
se namesti plakate z navodili za pravilno umivanje rok.  

Na mestih, kjer ni možnosti umivanja rok se namesti razkužila z  navodili za njihovo uporabo. 
Predavalnice  in prostore, kjer se študenti zadržujejo se pogosto prezračuje. Za čiščenje 
prostorov in površin se uporablja običajna čistila in detergente  ter čisti na način in po postopku,  
ki je vpeljan v zavodu. 
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Pogosteje in skrbneje se  čisti površine, ki se jih študenti  in zaposleni pogosteje dotikajo z 
rokami (kljuke, ograje, tipkovnice,  pripomočki in simulacijski modeli v kabinetih).Čistilno 
osebje dobijo natančna navodila za izvajanje higienskih ukrepov. 

 

5 UKREPI PRI ŠTUDENTIH S SIMPTOMI OKUŽBE S KORONAVIRUSOM 

V primeru, da  ima študent simptome okužbe s koronavirusom  v domačem okolju, in obstaja 
sum, da je zbolel, je zelo pomembno, da študent ostane doma. Na ta način se prepreči, da bi 
prišel v stik z drugimi in jih okužil. 

Študenta se opozori, da se o nadaljnjih ukrepih posvetujejo z osebnim zdravnikom. Študent, ki 
ima o simptome okužbe s koronavirusom  ne sme na obiskovati pedagoškega procesa in 
prihajati na  fakulteto do ozdravitve. 

 

6 UKREPI PRI ZAPOSLENIH S SIMPTOMI OKUŽBE S KORONAVIRUSOM   

Visokošolski učitelji  in drugi zaposleni, ki zbolijo ostanejo doma  in o tem obvestijo odgovorno 
osebo  v zavodu. Če visokošolski učitelji in drugi zaposleni zbolijo na delovnem mestu, o tem 
obvestijo odgovorno osebo in zapustijo delovno mesto. O  svojih simptomih bolezni in 
nadaljnjih ukrepih se posvetujejo z izbranim zdravnikom. 

Odgovorna oseba zavoda  poskrbi za nadomestilo na delovnem mestu. Zaposleni, ki so se 
okužili in zboleli  se vrnejo na delovno mesto  po ozdravitvi.  

 

7 POJAV VEČJEGA ŠTEVILA OKUŽENIH S KORONAVIRUSOM 

V primeru pojava večjega števila med seboj povezanih primerov okužbe s koronavirusom v 
kratkem časovnem obdobju se takoj obvesti regionalnega  epidemiologa, ki bo ocenil razmere.   

 

8 ZAPIRANJE IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV  

Zapiranje izobraževalnih zavodov praviloma ni sorazmeren niti primeren preventivni ukrep. V 
primeru zaprtja  mora biti zagotovljeno, da se študenti ne bodo zaradi tega znašli v drugih 
okoljih, kjer bodo prav tako izpostavljeni okužbi. Zaradi zapiranja izobraževalnih zavodov bi 
izostalo z dela večina visokošolskih učiteljev,  bi pomembno prispevalo izpadu zaposlenih. 

Samo ukrep zapiranja izobraževalnih zavodov, brez izvajanja drugih preventivnih ukrepov ni 
dopusten niti  učinkovit. Preden se sprejme odločitev za zaprtje zavoda z namenom 
preprečevanja okužbe, se mora pretehtati vse druge možnosti, npr. Različne oblike 
reorganizacija pedagoškega procesa. 

Pri odločitvi o zaprtju izobraževalnega zavoda  se mora dobro pretehtati  vse prednosti in 
slabosti tega ukrepa. Sklep o zaprtju izobraževalnega zavoda  zaradi preprečevanja širjenja 
koronavirusa naj bo sprejet na osnovi dogovora s pristojnimi javnozdravstvenimi službami na 
državni ravni. 
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9 NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA V OBDOBJU OKUŽB S 
KORONAVIRUSOM 
 
Na osnovi dosedanjega poznavanja lastnosti koronavirusa in njegovega širjenja koronavirusa  
v drugih državah in tudi primerov v Sloveniji je razvidno, da širjenje ni možno v celoti 
preprečiti, lahko pa se ga bistveno omili s: premišljenim in realnim načrtovanjem ukrepov, 
povečanjem osebne higiene posameznikov in skupin, izoliranjem že obolelih in kvalitetnemu 
informiranju ter s tem osveščanju posameznikov in skupin. 

Načrt predvideva organizacijo pedagoškega procesa in drugega dela v primeru, ko bi zaradi 
okužbe s koronavirusom zbolelo večje število študentov in zaposlenih. 

 

9.1 Namen  

Načrt za zagotavljanje normalnega poteka izobraževalnega dela je njegov najpomembnejši del  
in je proaktivni proces. Učinkovito načrtovanje in izvajanje pedagoškega proces  zagotavlja: 

 zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na 
izobraževalno delo,  

 aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje izobraževalnega procesa,  

 učinkovitost organizacije, vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije (lokalna 
skupnost, ministrstvo, javnost),  

 zaščito ljudi in omejevanje  širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, 

 večjo zdravstveno varnost in  osveščenost. 

Pravočasno načrtovanje omogoča, da ima izobraževalni zavod predvidene  vse  vire in potrebne 
informacije za delo v kriznih razmerah pojavljanja epidemije s koronavirusom. 
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9.2 Vodenje in koordinacija izvajanja načrta  Univerze v Novem mestu 

Za vodenje in koordinacijo izvajanja načrta je zadolžena koordinacijska delovna skupina, ki jo 
sestavljajo: 
 

Ime in naziv E-mail Telefon Funkcija Zadolžitve 

akad. prof. dr. 
Marjan Blažič 

marjan.blazic@guest.arnes.si 07 393 00 10 Rektor UNM 
- naročilo priprave načrta 
- vodenje 
- koordinacija 

Miloš Šuštar milos.sustar@uni-nm.si 07 393 00 11 Tajnik UNM 

- ažurno obveščanje vseh 
zaposlenih s strani (MIZŠ) 

- sodelovanje s 
koordinatorjem 

dr. Ljiljana 
Leskovic 

ljiljan.leskovic@uni-nm.si 07 393 00 33 Koordinatorica  

- priprava načrta in 
koordinacija  

- načrt nadomeščanja  v 
primeru bolezni 

- obveščanje ostalih 
pomembnih služb in 
zaposlenih na UNM 

doc. dr. Nevenka 
Kregar Velikonja 

nevenka.kregar-
velikonja@uni-nm.si 

07 393 00 30 Dekanica FZV 

- pomoč pri pripravi načrta 
- priprava načrta 

nadomeščanja, 
komunikacija z ostalimi 
zaposlenimi 

Gorazd Laznik   gorazd.laznik@uni-nm.si 07 393 00 32 Vodja KU 

- pomoč pri pripravi načrta 
- priprava načrta 
- nadomeščanje 

koordinatorja 
reorganizacija kliničnega 
usposabljanja študentov. 

- komunikacija in 
obveščanje učnih zavodov  

Ksenija Komidar ksenija.komidar@uni-nm.si 07 393 00 23 
Prodekanica za 
študijske zadeve 

- pomoč pri pripravi načrta 
- priprava načrta 

reorganizacija 
pedagoškega procesa in 
nadomeščanje dekanice v 
primeru bolezni 

Ana Gazvoda ana.gazvoda@uni-nm.si 07 393 00 27 Pomočnik tajnika 
- pomoč pri pripravi načrta 
- obveščanje in sodelovanje 

z ostalimi zaposlenimi 

Marko Starc marko.starc@uni-nm.si 07 393 00 17 
Vodja referata za 
študijske zadeve  

- obveščanje študentov  
- zaposlenih in zunanjih 

sodelavcev  

prof. dr. Jasmina 
Starc 

jasmina.starc@uni-nm.si 07 393 00 30 

Dekanica 
Fakulteta za 
poslovne in 
upravne vede 

- reorganizacija 
pedagoškega procesa  

doc. dr. Malči 
Grivec  

malci.grivec@uni-nm.si 07 393 00 30 

Dekanica 
Fakulteta za 
ekonomijo in 
informatiko 

- reorganizacija 
pedagoškega proces 

prof. dr. Simon 
Muhič 

simon.muhic@fs-unm.si 07 393 00 28 
Dekan Fakultete 
za strojništvo 

- reorganizacija 
pedagoškega procesa 
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Vodja koordinacijske delovne skupine ob stalnem dopolnjevanju načrta skrbi tudi za aktivnosti 
v času  morebitne epidemije s koronavirusom, pripravi razpored zadolžitev in odgovornosti, ki 
morajo biti posredovane vsem zaposlenim. 

O vseh pojavih okužb s koronavirusom in predvidenih ukrepih je potrebno obvestiti lokalno 
skupnost in Ministrstvo za šolstvo – sektor za visoko šolstvo. V zvezi z zdravstvenimi vprašanji 
se je potrebno obrniti na Nacionalni Inštitut za varovanje zdravja pojasnil. 

9.3 Organizacijski in kadrovski načrt 

Ta del načrta vsebuje nekatere ukrepe, ki jih bomo pričeli izvajati v primeru, da bo zaradi 
epidemije s koronavirusom  (bolezni) prišlo do povečanega izostanka študentov, oziroma 
povečanega izostanka zaposlenih. Namen tega dela načrta je obvladovanje vplivov na delovne 
procese. Odločitev o tem kdaj in katere ukrepe bomo izvajali, sprejme rektor Univerze V 
Novem mestu. Ukrepi so navedeni po prioritetnem vrstnem redu, kar pomeni, da jih je potrebno 
izvajati glede na vrstni red.  

Dejstvo je, da so za normalno in kvalitetno izvajanje pedagoškega procesa pomembni vsi 
zaposleni, kar pomeni, da je vsak izmed njih praktično nenadomestljiv.  

Na Univerzi je potrebno skrbno izvajane preventivnih ukrepov predvsem zaradi razloga, 
ker študenti Fakultete za zdravstvene vede prihajajo iz različnih zdravstvenih in socialnih 
zavodov in srečavanje študentov v okviru organiziranih oblik študijskega dela pomeni 
visoko tveganje za širjenje okužbe v mreži zdravstvenih in socialnih zavodov. 

 

9.3.1 Prisotnost pedagoških delavcev 

1. V primeru večjega števila odsotnih visokošolskih učiteljev, bomo reorganizirali termine 
že načrtovanih predavanj.  

2. Če bo odsotnih še več učiteljev, bo verjetno manjkalo tudi precej študentov. Takrat 
bomo združevali različne študijske programe.  

3. Ob večji odsotnosti pedagoškega kadra, bomo pričeli z začasnim  »preklicem«  
posameznih predavanj. V tem primeru bomo študente pravočasno obvestili o preklicu 
pedagoškega procesa. 

4. V primeru odpovedi organiziranega pedagoškega dela bo mogoče nekatere dele 
nadomestiti z drugimi oblikami pedagoškega dela (e - oblike učenja). 

 
9.3.2 Prisotnost čistilk 

1. Če sta odsotni dve čistilki (na UNM), bomo z večjo obremenitvijo ostalih še lahko 
očistilo celotno univerzo. 

2. V kolikor bodo odsotne vse zaposlene čistilke, bomo morali razmišljati, da zapremo 
univerzo. ali bomo  morali poiskati zunanjo pomoč – čistilni servis. 

 

9.4 Finančni načrt 

V primeru, da bo prišlo do pojava epidemije s koronavirusom, bomo pričeli z izvajanjem 
ukrepov po zgornji prioritetni listi. Za realizacijo večjega dela načrtovanih ukrepov ne 
predvidevamo bistvenega povečanja stroškov. Če pa se bo širjenje okužbe pojavilo v hujših 
oblikah (večje število odsotnih delavcev, bo potrebno pričeti izvajati skrajne ukrepe, 
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zagotavljanje čiščenja s pomočjo čistilnega servisa), bo potrebno zagotoviti tudi dodatna 
sredstva, s katerimi Univerza Novo mesto trenutno ne razpolaga.  
 
9.5 Izobraževanje, obveščanje in komunikacija 

Vsi zaposleni so bili seznanjeni z načrtom in z njihovo vlogo in odgovornostjo. Rektor 
Univerze Novo mesto lahko začasno odredi reorganizacijo pedagoškega procesa oziroma 
zapre univerzo in prekine pedagoško dejavnost za določeno obdobje. Morebitne 
spremenjene razmere bodo od zaposlenih terjale določeno fleksibilnost in prilagodljivost 
trenutnim razmeram, tako glede pogojev dela kot tudi delovnega časa. 

Na rednih tedenskih sestankih bomo spremljali informacije v zvezi z širjenjem koronavirusa   
seznanjali zaposlene, študente in sprejemali ustrezne ukrepe.  

Zelo pomembno je pravočasno in ustrezno posredovanje informacij vsem zaposlenim! 

 Če bo potrebno bomo vzpostavili koordinacijo in komunikacijo z zunanjimi organizacijami 
(Zdravstveni dom Novo mesto,  Splošna bolnišnica Novo mesto, Občina Novo mesto).    

9.5 Zagotavljanje varnosti  

V času morebitnega povečanja števila obolelih (študentov ali zaposlenih), zaradi tega ne 
pričakujemo povečane nevarnosti pri zagotavljanju varnosti univerze, prostorov, opreme in 
pripomočkov. Zato ostaja režim varovanja (vstopanje v stavbo) enak kot doslej. 

 

10 ZAKLJUČEK 
 
Na osnovi dosedanjega poznavanja širjenja okužbe s koronavirusom v drugih državah in tudi 
primerov v Sloveniji je razvidno, da širjenja ni možno v celoti preprečiti, lahko pa se ga bistveno 
omili z: premišljenim in realnim načrtovanjem ukrepov, povečanjem osebne higiene 
posameznikov in skupin, izoliranjem že obolelih in kvalitetnemu informiranju ter s tem 
osveščanju posameznikov in skupin. Zelo pomembno (ne samo v tem primeru) je tudi da po 
nepotrebnem ne ustvarjamo panike. 

 

 

Pripravili:                                                                                                               

 

dr. Ljiljana Leskovic, koordinator    Rektor:  akad. prof. dr. Marjan Blažič 

 

doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica 

 

Gorazd Laznik, vodja kliničnega usposabljanja 

 

 
 


