
 

 

 

POTEK DELA v LUK – medgeneracijskem centru  
 

ZA UPORABNIKE  

 
- Na vse aktivnosti se je potrebno predhodno prijaviti na tel. št. 04/28-0-48-25 oz. na e-naslov 

mck-prijava@luniverza.si 
 

- Na aktivnosti prinesite svoje rekvizite (npr. vadbena podloga, voda..) v primeru, da jih za 
aktivnost potrebujete 
 

- Pred vstopom v LUK – MC si pravilno namestite masko, ob vstopu si razkužite roke, nato 
izpolnite listo prisotnosti z velikimi tiskanimi črkami in s podpisom (v primeru, da vas 
nimamo v sistemu tudi pristopno izjavo). 

 

- Ob obisku LUK – MC boste dobili v izpolnitev tudi Izjavo ob sproščanju ukrepov za zajezitev 
širjenja COVID-19. 

 

- V primeru, da zbolite za koronavirusno boleznijo 19 v roku 14 dni od obiska LUK – MC, nas o 
tem takoj  obvestite. 

 

SOBE 
 
Vrata sob so odprta do začetka aktivnosti, tako da je čim manj dotikov kljuke. Vrata po možnosti odpirajte s 

komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. Prenos novega koronavirusa preko kljuke preprečujemo s tem, 

da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70% do 80% 

alkohol). 

Upoštevajte zagotavljanje primerne medosebne razdalje, vsaj 1,5 do 2 metra. 

Med aktivnostjo lahko masko ob ohranjanju 1,5 m medosebne razdalje snamete. Če se približate drugemu 

uporabniku na manj kot 1,5 m, si namestite masko. 

Svetujemo, da si predmetov med seboj ne izmenjujete in ne izposojate. 

 

ODMORI 
 
Med odmorom upoštevajte zagotavljanje primerne medosebne razdalje, vsaj 1,5 do 2 metra 

Upoštevajte navodila za higieno kašlja. 

 

GRADIVO 
 
Morebitno tiskano gradivo razdeli predavatelji, ki si je pred in po tem razkužil roke. 
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SANITARIJE 
 

Okna sanitarij naj bodo odprta. Vrata po možnosti odprite s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.  

Za obisk stranišča je obvezna uporaba mask. Pred vstopom na stranišče si je potrebno razkužiti roke. 

Upoštevajte nasvete o pravilnem umivanju rok (infografika). 

Po uporabi sanitarij razkužite kljuko na notranji in zunanji strani (s pršilnikom poškropite papirnato brisačo in z 

mokrim delom obrišite notranjo in zunanjo kljuko ter pustite, da se razkužilo samo posuši). 

Izogibajte se zastojem na poti v in iz stranišča. 

 

ODHOD DOMOV 
 
Po končani aktivnosti izstopajte posamično, pri tem ohranjajte 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.  

Ob zadrževanju v skupinah oz. druženju na funkcionalnem zemljišču LUK – medgeneracijskega centra in v objektu 

(npr. hodniki, …) naj naj se ohranja 1,5 do 2 metrska medosebna razdalja. 

 

Skupaj zmoremo. 


