Nova Gorica, 28. februar 2020
Številka: 10/2020
NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANIH PROCESOV DELA
OB POJAVU IN ŠIRJENJU VIRUSA COVID-19
Vsebina načrta:
1. Namen
2. Vodenje in koordinacija
3. Osnovni elementi:
a. Organizacijska in kadrovska izhodišča
b. Komunikacijska izhodišča
c. Osnovni napotki
1. Namen
Kontinuirano načrtovanje je pomembno za zmanjševanje vpliva virusa Covid-19 na procese
in vsebine dela DD Nova Gorica, udeležence (uporabnike) in zaposlene.
Zagotavljanje vzgojno-izobraževalnega dela in nastanitve dijakov / študentov je proaktivni
proces. Učinkovito načrtovanje in izvajanje procesa zagotavlja:
•
•
•
•
•

Zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči virus Covid-19 na
vzgojno-izobraževalno delo,
aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega procesa,
učinkovitost organizacije, vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije (starši,
lokalna skupnost, ministrstvo, javnost),
zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu,
večjo zdravstveno varnost in osveščenost.

Pravočasno načrtovanje omogoča, da ima matični zavod predvidene vse vire in potrebne
informacije za delo v kriznih razmerah ob pojavljanju virusa Covid-19.
2. Vodenje in koordinacija
Dijaški dom Nova Gorica ima za izvajanje načrta:
 delovno koordinacijsko skupino, ki ob stalnem dopolnjevanju načrta skrbi tudi za
koordinacijo aktivnosti v primeru in času pojavljanja virusa Covid-19:
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Ime in priimek

vloga

kontakt
05 33 54 810
031 353 731

Dragan Kojić

ravnatelj, vodja koordinacije

Katarina Filej

koordinatorca pedagoškega sestava

05 33 54 803

Milivoj Klepac

koordinator / organizator prehrane

05 33 54 816
040 859 997

Bojan Mermolja

informacijska podpora za študente in hostel storitve

051 207 956

Jovana Vasić

koordinatorica higiene prostorov

031 528 311

3. Osnovni elementi
a) Organizacijska in kadrovska izhodišča:
Izpostavljam, da ima Republika Slovenija izdelan Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni. V skladu z Državnim načrtom epidemijo /
pandemijo razglasi minister, pristojen za zdravje, MIZŠ pa ima v primeru razglasitve
epidemije pristojnost za odločanje glede prenehanja izvajanja vzgojno-izobraževalnega
procesa (v nadaljevanju VIZ) kar pomeni, da dijaški dom odločitve glede prenehanja izvajanja
VIZ ne more sprejeti.
DELOVNI PROCES:


za zagotavljanje kontinuitete dela v matičnem zavodu je ključnega pomena zadostna
kadrovska zasedba po celostnem sestavu (uprava, zbornica, kuhinja, tehnična podpora).
V dijaškem domu izvajanje načrta v primeru večje odsotnosti zaposlenih (nad 40%) ni
več možno.

ZAPOSLENI:


člani kolektiva so dolžni tekoče spremljati obvestila v javnih medijih, navodila
Ministrstva za zdravje (MZZ) in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

VARNOST IN LOGISTIKA:



za osamitev obolele osebe v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti do prevoza
domov se zagotovi karantena - soba/apartma 216 v enoti C,
protokol dostopa do obolelega obsega zaščitno masko in rokavice zaposlenih v stiku z
obolelo osebo in prepoved vstopa v karantenski prostor vsem ostalim do odhoda osebe
na dom ali v zdravstveno ustanovo, prostor se takoj v celoti razkuži.
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FINANCE:


predvidevanje dodatnih finančnih obremenitev zaradi virusa Covid-19 ni kritično in
vsebuje stroške razkužil za roke in zaščitnih mask ter rokavic za zaposlene.

Vse odločitve, analize in načrtovanje aktivnosti bodo pravočasno posredovane zaposlenim
preko oglasne deske.
b) Komunikacijska izhodišča
OBVEŠČANJE:
Ob širjenju nalezljivih bolezni pogosto nastopi povečana zaskrbljenost in prisotnost strahu
med zaposlenimi in uporabniki. Priporočljive komunikacijske poti za obvladovanje povečane
negotovosti zaposlenih so naslednje:



izdelava komunikacijskega načrta za notranjo komunikacijo,
pravočasno informiranje zaposlenih o razmerah in aktivnostih v matičnem zavodu.

c) Osnovni napotki
Koronavirusi so široka družina virusov, prisotnih tako v živalih kot v človeku. Pri človeku
povzročajo običajen prehlad ali virusno pljučnico, kar sta splošno razširjeni blagi bolezni.
Nekateri pa lahko povzročajo hude bolezni, kot sta jih npr. SARS koronavirus (SA kot South
Asia) v Aziji leta 2003 ali MERS (ME kot Middle East) koronavirus v Savdski Arabiji 2012.
Virusi v naravi neprestano mutirajo in lahko preskočijo z živali na človeka, tako so npr.
ugotovili preskok opičjega SIV (S kot Simian) v človeški HIV (H kot Human) v Afriki, SARS je
2003 preskočil na človeka iz mačk, MERS pa 2012 s kamel. Živalski izvor Covid-19 še ni znan.
Virus Covid-19 (Corona virus 2019) se je pojavil decembra 2019 v kitajskem Wuhanu na
tržnici živih živali, kjer so bili ljudje v stalnem stiku z živalmi in njihovimi virusi.
Simptomi okužbe z virusom Covid-19:






povišana telesna temperatura,
nahod in izcedek iz nosu,
kašelj,
pri težjih oblikah občutek pomanjkanja zraka,
slabo počutje in utrujenost.
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Pri preprečevanju okužbe z virusom Covid-19, je priporočljivo upoštevati zaščitne ukrepe
(Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje):










izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,
ne dotikamo se oči, nosu in ust,
v primeru, da zbolimo, ostanemo doma,
upoštevamo pravila higiene kašlja,
redno si umivamo roke z milom in vodo,
v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo
namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj
60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za
čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože,
glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni
potrebna,
v času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih
se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Info povezava:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
Dragan Kojić
-ravnatelj-

Vročiti / obvestiti:
- oglasne deske,
- člani delovno koordinacijske skupine.
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