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Strahinj, 1. 10. 2020 
 

NAVODILA ŠTUDENTOM OB ZAČETKU PREDAVANJ V PROSTORIH VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21 

 
 
Študentje morajo slediti naslednjemu protokolu: 
 

1. Študent si po vstopu v stavbo najprej razkuži roke in nadene obrazno masko. 

2. Študent lahko v BC Naklo vstopi, če je brez povišane telesne temperature, ne kašlja in 

nima ponavljajočega izcedka iz nosu.  

3. Študent podpiše »Izjavo študentke/študenta pred vstopom v prostore Biotehniškega 

centra Naklo v študijskem letu 2020/2021« (Priloga 2) in s tem potrdi, da razume 

pravila obnašanja in da je zdrav. Izjavo ob prvem prihodu odda v uvodnem tednu 

oziroma v referat. 

4. Študentje, ki izpolnjujejo katerikoli kriterij rizičnosti (Priloga 1), ob udeležbi dogodka 

prevzemajo odgovornost za vse morebitne posledice za lastno zdravje. 

5. Študent se čim krajši čas zadržuje v prostorih BC Naklo in se usmeri po najkrajši poti do 

predavalnice. Pri tem upošteva talne in druge oznake na stolih in klopeh. 

6. Delo je organizirano na način, da poteka ob močno omejenih stikih med študenti in 

med zaposlenimi in študenti. Med študenti mora biti zagotovljena fizična oddaljenost 

(najmanj 1,5 m), kar je zagotovljeno s postavitvijo miz in stolov v posameznih 

pedagoških laboratorijih in predavalnicah. 

7. BC Naklo zagotovi razkuževanje predmetov in površin. 

 
 
 

 
 

Dr. Franc Vidic, 
ravnatelj Višje strokovne šole BC Naklo 
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PRILOGA 1 
 

Kriteriji za opredelitev rizičnosti so naslednji: 
 

• nosečnice, 

• posamezniki na bioloških in imunosupresivnih zdravilih, 

• posamezniki z malignim obolenjem na sistemski terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna 

terapija), 

• posamezniki po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo, 

• posamezniki z neurejeno sladkorno boleznijo, 

• posamezniki s kronično pljučno boleznijo, ki so bili ali so še na katerikoli vrsti sistemske 

protivnetne ali imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali 

ki imajo pogosta recidivna vnetja zaradi okužb (kot pri KOPB, bronhiektazijah, astmi, 

pljučni fibrozi, sistemskih avtoimunskih boleznih na dihalih, pljučnem raku, imunskih 

pomanjkljivostih), 

• posamezniki z visokim in neurejenim krvnim tlakom, 

• posamezniki s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami, 

• posamezniki z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi. 
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PRILOGA 2 
 

Izjava študentke/študenta pred vstopom v prostore BC Naklo 
v študijskem letu 2020/2021 

 
Spodaj podpisani/a študent/ka _____________________________________(ime in priimek) 
 ________________________________________________________(smer in letnik študija) 
izjavljam, da: 

1. Sem seznanjen in razumem »Navodila študentom ob pričetku pouka v prostorih BC 
Naklo v študijskem letu 2020/21« in jih bom v polni meri upošteval. 
 

2. V zadnjih 14 dneh nisem imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: 
povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, 
težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. sem bil v tem obdobju zdrav. 

 
3. V zadnjih 14 dneh nisem bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-

CoV-2. 
 

4. Ne spadam v rizično skupino oziroma prevzemam odgovornost za vse morebitne 
posledice za lastno zdravje. 

 
5. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s 

SARS-CoV-2 pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski 
član), bom ostal doma, odsotnost pa sporočil na šolo. 

 
 
kraj in datum: ________________________ 
 podpis:______________________________ 
 
Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z vami 
biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), ostanite doma in omejite stike z drugimi 
ljudmi. Če ste bolni, za nadaljnja navodila pokličite svojega izbranega ali dežurnega zdravnika. V 
primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila 
prejeli od epidemiološke službe. 
Priporočamo vam, da omejite stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi 
kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so ti bolj ogroženi za težek potek bolezni. 
Druženje mladostnikov namreč poveča tveganje za okužbo mladostnikov. 

 


