Ljubljana, dne 14. 5. 2020

Protokoli za čiščenja in razkuževanja
za zagotavljanje varnosti pred okužbo na UL FMF
Delovna skupina za načrtovanje in koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa na UL
FMF je pripravila protokol čiščenja in razkuževanja za zagotavljanje varnosti pred okužbo na UL
FMF Protokol je izdelan skladno s Sklepoma rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papiča z
dne 22. 4. 2020, 7. 5. 2020 in 14. 5. 2020 velja za vse aktivnosti na UL FMF.
Zaposleni se s protokolom seznanijo na povezavi: https://www.fmf.uni-lj.si/si/korona/.
Pred začetkom čiščenja se zaposleni v tehnično vzdrževalni službi UL FMF zaščitijo z
ustrezno osebno varovalno opremo:
 zaščitno masko in
 rokavice.
Masko in rokavice po potrebi oz. približno na 2 do 3 ure zamenjamo. Pred uporabo in po
odstranitvi rokavic in maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke. Lahko se uporablja
maske iz blaga, ki jih je potrebno menjati in prati skladno z navodili proizvajalca.
Pri uporabi čistilnih in razkužilnih sredstev upoštevamo navodila proizvajalca.
Široka uporaba razkužil prinaša poleg pozitivnih tudi več negativnih izidov. Pri
uporabniku raba razkužila nemalokrat vzbuja lažni vtis varnsti, pri čemer posameznik
lahko zanemari umivanje rok in princip nedotikanja. Široka raba razkužil predstavlja
dodatno obremenitev za okolje.
DNEVNO ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE PREDMETOV TER DELOVNIH
POVRŠIN
 Čistilke ob koncu dneva prezračijo in očistijo prostor ter zamenjajo vrečko v koših za
smeti.
 Večkrat dnevno (vsake 4 ure) se bodo čistile površine, ki so pogosto v stiku z rokami
(kljuke) in delovne površine.
PREDAVALNICE IN RAČUNALNIŠKE UČILNICE
 Ko skupina zapusti prostor, uporabnik prostora odpre okna in prostor zapusti.
 Čistilka po vnaprej pripravljenem razporedu očisti in razkuži prostor.

LABORATORIJI, PRAKTIKUMI IN PISARNE
 Za čiščenje in razkuževanje tehnične, laboratorijske in raziskovalne opreme je po uporabi
prostora zadolžen uporabnik.
 Dezinfekcijska sredstva ne uporabljajte za monitorje.
 Dezinfekcijska sredstva za čiščenje in razkuževanje so na voljo pri vodji tehnično
vzdrževalne službe.
 Čistilka izvaja dnevno čiščenje.
UPORABA TOALETNIH PROSTOROV
 Na UL FMF bodo ponovno odprti vsi toaletni prostori.
 Upoštevajte navodila glede uporabe in higiene rok.
PREZRAČEVANJE
 V času prisotnosti ljudi v prostorih je potrebno stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega
zraka, z največjim možnim pretokom zraka.
 Najmanj pa na vsakih 45 min za 10-15 min odprite okna. Pri večjih prostorih izvedite
prezračevanje z odpiranjem oken in vrat istočasno.
 Posebno pozornost se nameni prezračevanju prostorov v Jadranski 21, ki ne omogočajo odpiranja
oken na stežaj.

RAVNANJE Z ODPADKI (UPORABLJENE MASKE IN ROKAVICE)
Po končanem čiščenju in razkuževanju uporabljene maske in rokavice pravilno snamete in
odvržete v posebej označene koše.
UKREPI VARSTVA PRI DELU IN MEDICINE DELA
 Vsi smo pri svojem delu dolžni upoštevati ukrepe, določene s strani službe za varnost in
zdravje pri delu ter pooblaščenim zdravnikom specialistom medicine dela prometa in
športa, ki opredelita posebne zahteve ob upoštevanju značilnosti procesa dela.
VELJAVNOST PROTOKOLA
 Protokol se uporablja od 18. 5. 2020 in velja do preklica.
 Protokol se bo sproti posodabljal skladno z navodil vlade, NIJZ in sklepi rektorja UL.
Kontaktna oseba za dodatne informacije – vodja tehnično vzdrževalne službe: mag. Primož
Kočar (primoz.kocar@fmf.uni-lj.si).
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