KATERI UKREPI SO TRENUTNO V VELJAVI IN
KAKŠNE DOGODKE LAHKO IZVAJAMO?
Za različne prireditve je skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS št. 22 z dne 19. 2. 2022) potrebno pri organizaciji prireditev upoštevati
določbe odloka in Higienska priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za
prireditve in dogodke, kot jih objavlja NIJZ.
Za organizatorje pomembna določila/obveze so:
- nošenje mask v zaprtih prostorih;
- zaščita (steklo, pleksi) na blagajnah, recepcijah;
- orgazacija prireditve na način, da je pretok oseb takšen, da je možno zagotavljati distanco.
Pri implementaciji vseh ukrepov vam na pomoč lahko priskočimo tudi mi s svetovanjem za izvedbo prireditve
in pregledom vseh trenutno veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19. Spodaj je pripravljen
pregled ukrepov, pri katerih vam lahko ponudimo pomoč.

TRENUTNO VELJAVNI UKREPI IN NAVODILA NIJZ
Vsi udeleženci prireditve
morajo biti zdravi.
Varnostna razdalja 1,5-2 m med
udeleženci v sedeči postavitvi.
Varnostna razdalja 2 m med udeleženci
v stoječi postavitvi/v gibanju.
Pogosto umivanje in
razkuževanje rok.
Obvezna uporaba pravilno nameščenih kirurških ali FFP2 mask
v zaprtih prostorih in zunanjih prostorih, če ni možno vzdrževati minimalne
razdalje 1,5 m (za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti
in govornike ter nastopajoče maske niso obvezne).
Usmerjanje toka obiskovalcev na način, da se je moč
izogniti morebitnem nastanku zamaškov. Priporočen ločen
vhod in izhod za obiskovalce.
Učinkovito in pogosto zračenje, čiščenje in razkuževanje
dvoran in sanitarij (izklopiti sušilnike).
Postavitev zaščitnih stekel/pregrad na
blagajni/recepciji/registraciji/govorniški mizi.
Postavitev veljavnih ukrepov, opozoril in protokola
v primeru morebitnih okužb na vidna mesta.
Organizacija prireditve na način, da je pretok oseb takšen,
da je možno zagotavljati distanco.

KAKO LAHKO POMAGAMO
Lahko zagotovimo naprave za merjenje
telesne temperature.
Lahko zagotovimo preračunan obseg
obiskovalcev in izrise postavitev.
Lahko zagotovimo preračunan
obseg obiskovalcev.
Zagotovimo razkužila
za obiskovalce.
Organizatorju nudimo maske v manjšem
obsegu brezplačno (do 50 mask).
Lahko zagotovimo različne možnosti logistike
in skladno s tem pripravo izrisov. Nudimo tudi
svetovanje pri izvedbi prireditve.
Za zračenje, čiščenje, razkuževanje točk dotika in izklop
sušilnikov med dogodkom poskrbimo mi.
Postavimo zaščitna pleksi stekla
na želene površine.
Postavimo napise na vidna
mesta za obiskovalce.

Pomagamo z nasveti kako zasnovati prireditev.

