Navodila za ravnanje: KORONAVIRUS COVID-19
GRADBIŠČA
UKREPI NA GRADBIŠČU
Delavec, ki ni popolnoma zdrav (nahod, kihanje , kašljanje,..) mora gradbišče takoj zapustiti
do popolne ozdravitve

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪

Malico si organizira vsak delavec sam oziroma jo
mora prinesti s seboj (do preklica obratovanja
gostinskih lokalov).
V jedilnicah je potrebno zagotoviti, da ljudje
sedijo vsaj 2 m narazen.
Naj osebe ne gledajo eden proti drugemu.
Čas za malico naj se podaljša oziroma razdeli, da
se lahko zagotovi, da sočasno ni preveč oseb na
mestih za prehranjevanje.

V garderobah se lahko sočasno nahaja samo 1
oseba.
Čas za preoblačenje naj se podaljša oziroma
razdeli, da se lahko zagotovi, da sočasno v
garderobah ni več oseb.
Garderobe obvezno večkrat prezračiti (zjutraj,
pred preoblačenjem, po preoblačenju, po malici,
po vsakem zadrževanju v garderobi).

V kadilnicah (če so urejene) se prav tako naj
nahaja samo toliko oseb, da se zagotovi med
njimi 2 m razdalje.
V prostorih z avtomati z a pijačo in hrano se
lahko sočasno nahaja samo 1 oseba.
Prostor naj se stalno zrači.

▪

Delavce opozarjati na osebno higieno in striktno
umivanje rok (po kašljanju, pred malico, po WCju)

▪

Dodatno urediti pipe z vodo, da si bodo vsi na
gradbišču lahko hitreje umili roke.

▪

Na gradbišču naj se vodi poimenski seznam
dnevne prisotnosti vseh oseb, da se v primeru
okužene osebe lahko ugotovi vse njegove stike.

Vir: NIJZ
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Navodila za ravnanje: KORONAVIRUS COVID-19
GRADBIŠČA
POSEBNI HIGIENSKI UKREPI NA GRADBIŠČU
Delavec, ki ni popolnoma zdrav (nahod, kihanje , kašljanje, ...)
mora gradbišče TAKOJ ZAPUSTITI do popolne ozdravitve
Tudi, če ste morali vzeti proti bolečinsko tableto
zaradi slabega počutja, OSTANITE DOMA
Če imate doma osebo s Koronavirusom
OSTANITE DOMA
ČIŠČENJE
▪ Dnevno
▪ Dnevno
▪ Dnevno
▪ Dnevno

očistiti kljuke zabojnikov
očistiti ročaje/držaje orodja
očistiti gumbe avtomatov za kavo in pijačo
očistiti kljuke WC-ja

DELO V PARIH ALI SKUPINI
▪ Dela naj se izvajajo na način, da so delavci oddaljeni drug do
drugega vsaj 2 m
▪ Če je potrebno naj se podaljša čas za izvedbo posameznih del,
da se lahko zagotavlja ustrezna razdalja med osebami
OSEBE Z ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI
Če imate sledeče zdravstvene težave o tem obvestite delovodjo:
▪ Sladkorna bolezen (jemljete inzulin)
▪ Visok ali nizek pritisk
▪ Težja srčno-žilna obolenja
▪ Težje bolezni dihal
▪ Kronične bolezni jeter
▪ Kronična ledvična bolezen

OB SUMU OKUŽBE – okuženi delavec
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Umakniti se na območje garderob, vsaj 5 m stran od najbližjega kontejnerja.
Ustno ali po telefonu obvestiti svojega delovodjo.
Ničesar se ne dotikati (razen svojega telefona).
Nadenite si masko in rokavice.
Nihče naj se vam ne približuje bližje kot 2 metra.
Uporabljene robčke, papirnate brisače, rokavice odvreči v posebno vrečko za smeti.

OB SUMU OKUŽBE – prostor, čiščenje
Očistiti in razkužiti:
▪ Vse površine, ki so vidno okužene z telesnimi tekočinami
▪ Kljuke vrat, stranišča, predmete, ki se jih je dotikal okuženi
▪ Prostorov, kjer se je okuženi ni dolgo zadrževal (šel samo skozi, mimo) ni potrebno razkužiti, če ni
vidnih sledi telesnih tekočin
▪ Vse stvari, ki so prišle v stik z okuženim (robčki, maska, …) odvreči v posebno vrečko za smeti in jo
zavezati in označiti.

Vir: NIJZ

