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PROTOKOL ZA IZVEDBO TEDENSKIH DEJAVNOSTI
OB FIZIČNI PRISOTNOSTI ČLANOV SZSO
REVIZIJA BESEDILA ŠT. 3.1
PREMISA
Protokol je dne __. __ . 2020 uradno sprejelo Pokrajinsko vodstvo SZSO - ___________, ki nastopa
kot porok te listine in je soodgovorno za njegovo uporabo. Dokument bo deležen sprotne posodobitve na podlagi izdaje novih nacionalnih in lokalnih podzakonskih določil oziroma posebnih direktiv SZSO-ja na različnih ravneh Organizacije. Vsaka taka sprememba lahko privede do sprostitve
predvidenih ukrepov kakor tudi do uvedbe nadaljnjih omejitev, ki lahko predvidevajo možnost, da
se po potrebi in v zelo kratkem času ukine katera koli dejavnosti, ki bi potekala ob fizični prisotnosti članov. Vsi voditelji stega so bili usposobljeni / obveščeni o zdravstvenih in normativnih vidikih
povezanih s Covid-19 ter o načinih delovanja, ki jih je treba sprejeti v primeru dejavnosti z otroki.
Spoštovanje vseh vzgojnih in pravnih vidikov voditeljske odgovornosti, ki jo morajo vsi voditelji
upoštevati ostaja samoumevna. Končno odgovornost pri izvajanju dejavnosti nosijo člani Skupnosti
voditeljev vsakega stega (glej 29. člen statuta SZSO: »Stegovodja v sodelovanju in ob pomoči celotne skupnosti
voditeljev skrbita za: (omissis) organizacijsko in upravno vodenje stega«), ki morajo najprej ob upoštevanju lastnega
vzgojnega načrta, skavtske metode SZSO-ja ter vsedržavne / deželne / lokalne zakonodaje podati
izbiro glede izvedljivosti in primernosti izvedbe dejavnosti. Vsaka Skupnost voditeljev bo morala
razmisliti o zahtevah in potrebah posameznikov v luči dogodkov, ki so nam korenito spremenili življenje v zadnjih mesecih. Lastno izbiro bo treba izrecno deliti z mladimi člani organizacije in njihovimi starši.
Splošne varnostne ukrepe, na katerih temelji ta dokument, lahko povzamemo v sledečih točkah:
• večkrat na dan si umijte roke z milom in vodo, kjer ta ni na voljo pa z raztopinami / geli na osnovi
alkohola;
• z rokami si ne dotikajte oči, nosu in ust;
• kašljajte ali kihajte v laket ob upognjeni roki ali raje uporabite robček za enkratno uporabo in ga
nato takoj izločite iz uporabe;
• izogibajte se tesnemu telesnemu stiku, tako da se držite vsaj meter oddaljeni od drugih oseb zlasti
tistih z dihalnimi simptomi;

• nosite obrazno masko, ki je obvezna od šestega leta dalje v zaprtih prostorih, zunaj pa, ko ni mogoče zagotoviti razdalje vsaj enega metra med udeleženci in razkužite si roke, preden jo namestite
in ko jo odstranite ter izločite iz uporabe.
Otrokom in mladostnikom je treba predstaviti higiensko-vedenjske ukrepe tudi z igro, ki je prilagojena starosti ter stopnji samostojnosti in zavedanja posamezne skupine.
Pred začetkom dejavnosti:
Skupnost voditeljev in / ali posamezne enote določijo termin za sestanek s starši, na katerem so
predstavljeni pričujoči varnostni protokol in pravila, ki jih je treba upoštevati med predlaganimi
dejavnostmi. Starši so obveščeni o ukrepih, ki so bili sprejeti za boj proti širjenju virusa SARS
CoV-2, tudi s primerno izobešenim informacijskim gradivom. V potrditev pripravljenosti, da se
njihovi otroci udeležijo predlaganih poletnih dejavnosti, starši ali imetnik starševske odgovornosti skupaj s Pokrajinskimi načelniki podpišejo izvirnik obrazca »Dogovor o soodgovornosti z
družinami za izvajanje preventivnih ukrepov«. Podpis obrazca, ki vsebuje dogovor o soodgovornosti, je obvezen akt, ki mladoletniku omogoča sodelovanje na tedenskih dejavnostih, ki jih organizira skavtski steg. Ta obrazec vsebuje samoizjavo, ki se nanaša na trenutno zdravstveno stanje mladoletne osebe, njegovo splošno zdravstveno sliko in načinu upravljanja z informacijami o
bodočem zdravstvenem stanju za čas trajanja dejavnosti. Ob prvem prihodu na sedež in / ali kraj,
kjer se bo odvijala skavtska dejavnost, ima Voditelj referenčne enote mladoletne osebe nalogo,
da prevzame podpisan dogovor o soodgovornosti in ponovno izpostavi, da so starši zavezani takoj sporočiti katero koli spremembo, ki bi naknadno nastala z obzirom na to, kar je bilo navedeno v obrazcu;
Skupnost voditeljev in / ali posamezne enote izvajajo razkuževanje prostorov, ki jih uporabljajo
med načrtovanimi dejavnostmi s primernimi razkuževalnimi sredstvi; na splošno velja slediti
sledečim postopkom:
1. zagotavljati občasno izmenjavo zraka v vseh prostorih na naraven način z odpiranjem oken,
lahko tudi med dejavnostjo, ob upoštevanju izvajanih dejavnosti ter velikosti prostora in
števila prisotnih oseb;
2. ne vklopiti klimatskih naprav, da se prepreči morebitno recirkulacijo virusa v zraku; če je
aktiviranje sistema hlajenja potrebno, se priporoča tedensko čiščenje filtrov in / ali popolna
izključitev funkcije recirkulacije zraka;
3. vsakodnevno izvajati površinsko čiščenje z razkužilno raztopino sestavljeno na osnovi 0,1%
natrijevega hipoklorita (kar ustreza 1000 ppm); če dejavnosti predvidevajo skupinsko kosilo
z uporabo miz, je treba le te pred in po obroku očistiti. Vsi udeleženci naj raje imajo s sabo
obrok, ki ga prinesejo od doma; Pozor, v primeru obrokov za celotno skupino, je treba hrano predhodno razdeliti na posamezne porcije v za to namenjenem območju ter vsak udeleženec ima lasten pribor in posodo;
4. enkrat dnevno razkužiti vse prostore, sanitarije dvakrat dnevno, z razkužilno raztopino na
osnovi 0,1% natrijevega hipoklorita (kar ustreza 1000 ppm). Ko natrijev hipoklorit ni primeren za obdelavo materiala (npr. telefonov, pripomočkov za daljinsko upravljanje, kljuk
vrat, gumbov dvigal itd.), se uporabi 70% etilni alkohol;
5. ko je to možno, so v uporabi izključno čistilni pripomočki za enkratno uporabo;
6. v primeru, da si varovanci med dejavnostmi izmenjujejo in / ali uporabljajo različna orodja
ali material, je treba le-to čez dan večkrat očistiti; ob koncu dneva je treba vse ponovno raz-

kužiti z raztopino na osnovi natrijevega hipoklorita (0,1%) ali etilnim alkoholom (70%),
sprati in po možnosti posušiti z materialom za enkratno uporabo.
• Vsak član Skupnosti voditeljev:
1. je prebral veljavno zakonodajo na področju izvajanja storitev za otroke in najstnike, na primer: zakonsko uredbo z dne 25. marca 2020, št. 19, ki vsebuje nujne ukrepe za obvladovanje epidemiološkega izrednega stanja zaradi COVID-19; zakonsko uredbo z dne 16. maja
2020, št. 33, ki vsebuje naknadne nujne ukrepe za obvladovanje epidemiološkega izrednega
stanja zaradi COVID-19; uredbo predsednika vlade z dne 11. junija 2020; pogojene ter nujne odredbe št. 16 in 17 predsednika Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine;
2. s pomočjo uradnih virov sproti spremlja vse nadaljnje spremembe in dopolnitve omenjene
zakonodaje. Stegovodje so zadolženi za prenos informacij in njihovo posodabljanje;
3. sproti nadgrajuje znanje o načinu prenosa in preprečevanju bolezni, tako da lahko varno izvaja dejavnosti in širi preverjene informacije / vedenja. V ta namen se člani SZSO lahko
izobražujejo preko vsebin, ki jih je pripravil AGESCI Furlanija Julijska krajina in sicer Youtube posnetek konference z 13. junija 2020 z naslovom »Poznavanje simptomov CoViD-19
in prenos okužbe, informacije o uporabi osebne zaščitne opreme in higienskih ukrepov ter
razkuževanje«;
4. v primeru, da je aktiven po Vejah, podpiše samoizjavo v kateri potrdi, da je njegovo zdravstveno stanje ustrezno in da pozna ukrepe, ki jih je treba uporabiti, ter jo izroči stegovodji.
Enako samoizjavo podpišejo polnoletni R/P, ki so na služenju v enotah;
• Skupnost voditeljev širi znanje o splošnih varnostnih ukrepih, tudi s postavitvijo znakovnih sporočil v obliki slikovnih znamenj ali česa drugega, kar bi bilo primerno za mladoletne osebe in bi
nagovorilo tudi družine teh mladoletnikov.
Med potekom dejavnosti:
Med načrtovanjem dejavnosti, ki bi jih lahko izvedli, Voditelji enot izdelajo oceno tveganja z okužbo. Ocena je vezana na vzgojni predlog; v primeru da je le ta povezan s praznovanjem svete maše,
se voditelji povežejo z duhovnikom, da bi skupaj uskladili dejavnost.
Voditelji poskrbijo, da se prostori, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti, uporabljajo povečini
samo za to dejavnost z namenom, da bi omejili okužbo zaradi dostopa tretjih oseb; v ta namen se
uskladijo z lastnikom prostorov.
Med dejavnostmi je treba vedno zagotoviti naslednje razmerje med Voditelji in mladoletnimi osebami:
• veja VV (do 11 let): 1 (en) voditelj na vsakih 7 (sedem) varovancev;
• veja IV (od 12 do 16 let): 1 (en) voditelj na vsakih 10 (deset) varovancev; v primeru prisotnosti
oseb mlajših od 12 let v skupini, se razmerje skupine spremeni v 1 (ena) : 7 (sedem);
• Noviciat in Klan (od 16 let navzgor ter ob prisotnosti mladoletnih oseb): 1 (en) voditelj vsakih 10
(deset) varovancev.
Na vsaki dejavnosti se zagotovi prisotnost odraslega člana, spremljevalca, za posamezno mladoletno osebo s posebnimi potrebami, če ta ni samozadosten. Dejavnosti so izvedene v majhnih skupinah
pod nadzorom voditelja na način, da se zagotovi čim bolj stabilno sestavo skupin otrok. Izogibati se

je treba tudi vseh dejavnosti, kjer lahko pride do stika med različnimi skupinami. Istočasno pa je
treba obdržati istega voditelja v stiku z isto skupino mladoletnih oseb.
Ponovno je treba izpostaviti pomen promocije dejavnosti na prostem in planiranja uporabe skupnih
prostorov (npr. med obroki) na način, da se zmanjša število istočasno prisotnih ljudi v posameznem
prostoru in preprečijo daljši stiki, zlasti v zaprtih prostorih, ker obstaja večja nevarnost za morebitno okužbo. Poudarja se splošno prepoved prinašanja predmetov in materiala od doma, razen ko voditelji to izrecno zahtevajo.
Med dejavnostmi, ki se izvajajo v zaprtih prostorih (ali na prostem v primeru, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 1 metra), morajo vsi udeleženci nositi obrazno masko. Masko je treba
zamenjati, kadar je iztrošena oziroma kontaminirana (npr. umazana, mokra, ko so gumijasti trakovi
pokvarjeni itd.).
Vsak udeleženec ima svojo osebno obrazno masko in brez nje ne more dostopati do dejavnosti.
Upravljanje vhodov
1. voditelji vzpostavijo in vzdržujejo sprejemno območje, onkraj katerega staršem in skrbnikom dostop ni dovoljen;
2. voditelji organizirajo dostop do kraja tudi izmensko z namenom, da se prepreči zunanje zbiranje staršev in spremljevalcev;
3. voditelji ob vhodih so opremljeni z obrazno masko, razkužilom in infrardečim termometrom, s katerim lahko izmerijo telesno temperaturo vsem, ki vstopajo na območje aktivnosti
in jim odredijo naj si tudi umijejo roke;
4. voditelji, ki so na vhodu, vpišejo ime in priimek vsakega udeleženca dejavnosti, tudi voditeljev, v ustrezen register udeležencev;
5. preden dovolijo dostop do območja dejavnosti, voditelji na vhodu preverijo telesno temperaturo ostalih voditeljev v službi in mladoletnih oseb: v primeru telesne temperature, ki je
enaka ali višja od 37,5 ° C osebo zavrnejo in ne bo mogla stopiti na območje dejavnosti;
6. mladoletne osebe lahko stopijo do območja dejavnosti, če imajo pri sebi vsaj eno nepoškodovano osebno obrazno masko.
Zaključek dejavnosti
Po koncu dejavnosti se mladoletne osebe ponovno zaupa njihovim spremljevalcem na način, ki je
dogovorjen v obrazcu »Dogovor o soodgovornosti z družinami za izvajanje preventivnih ukrepov«.
V tej fazi odgovorni voditelji preverjajo, če se stalno spoštujejo medosebne razdalje in po potrebi
organizirano izmenične odhode, da se izognejo zbiranju na območjih sprejema / izstopa. Voditelji
nadaljujejo s čiščenjem in razkuževanjem vseh prostorov in materialov, ki se uporabljajo med aktivnostjo s primernimi razkužilnimi sredstvi in organizirajo zaloge čistilnih in razkuževalnih materialov ter zaščitnih sredstev splošne uporabe.
Preventivni in zaščitni ukrepi med dejavnostmi
Na območju dejavnosti voditelji poskrbijo, da je informativno gradivo izobešeno v bližini vhodov
in sanitarij ter na najbolj izpostavljrnih območjih in obenem namestijo zadostno število razpršilni-

kov gela / čistilnih sredstev za umivanje rok. S temi sredstvi se še posebej pozorno opremi kritična
območja kot so: vhodi, sanitarije, območja namenjena uživanju obrokov, območja, kjer je predvidena uporaba skupnih pripomočkov.
Med dejavnostmi voditelji preverjajo ali se upoštevajo naslednji ukrepi:
1. vzdrževanje medosebne razdalje vsaj enega metra v zaprtih prostorih in na prostem;
2. obvezno uporabo zaščitne masko za dihalne poti s strani vseh voditeljev in otrok starejših
od 6 let in mladincev v zaprtih prostorih, zunaj pa v primeru da ni mogoče zagotoviti minimalne fizične razdalje enega metra.
Za dejavnosti izvedene v Furlaniji Julijski krajini je uporaba zaščite dihal obvezna v zaprtih
prostorih, ki so dostopni širši javnosti ter na prostem, ko ni mogoče nenehno zagotavljati vzdrževanje varnostne razdalje med člani različnih gospodinjstev. Temu predpisu niso podvrženi otroci mlajši od šestih let kakor tudi invalidne osebe, ko njihovo stanje ni združljivo z
nenehno uporabo zaščite. Isto velja tudi za osebe, ki sodelujejo s prej omenjeno skupino. Posebne panožne določbe, ki se tičejo nekaterih gospodarskih in družbenih dejavnosti, ostajajo
v veljavi. Pri uporabi voznih sredstev je uporaba zaščite obvezna, ko ni zagotovljena razdalja
enega metra med člani različnih gospodinjstev. Vsi, ki se odpravijo od doma, morajo vedno
imeti na voljo zaščito (člen št. 1 pogojene ter nujne odrede št. 16 CZ Predsednika Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine z dne 3. 6. 2020).
3. pogosto razkuževanje rok: zlasti pred obroki, po dotiku skupnih stvari in opreme, po vsaki
uporabi sanitarij, po kašlju, kihanju ali izpihanju nosu;
4. ločena uporaba stvari za vsako skupino, če ne pride do razkuženja pred izmenjavo;
5. temeljito vsakodnevno čiščenje prostorov na način, ki je opisan zgoraj. Še posebej to velja
za sanitarije in površine, ki so najpogosteje predmet dotikanja;
6. obvezna izmenjava zraka v primeru dejavnosti v zaprtih prostorih. Na podlagi uporabe prostorov in časa zadrževanja uporabnikov je treba preveriti učinkovitost sistemov prezračevanja z namenom, da se zagotovi ustrezen zunanji pretok zraka v skladu z veljavnimi predpisi.
Vsekakor mora biti zasedba prostorov vezana na dejansko stopnjo pritoka zunanjega zraka.
Pri klimatskih napravah je obvezno popolna izključitev funkcije recirkulacije zraka v primeru, da je to tehnično izvedljivo. V vsakem primeru je treba še bolj okrepiti ukrepe za izmenjavo zraka z naravnim prezračevanjen in / ali preko sistema za mehansko prezračevanje. V
času ko naprave mirujejo, mora biti zagotovljeno čiščenje recirkulacijskih zračnih filtrov, da
bi ohranili ustrezno raven filtracije / čiščenja zraka. Če je to tehnično izvedljivo, je treba
filtrirno zmogljivost recirkulacije povečati in nadomestiti obstoječe filtre s filtri višjega razreda ob zagotavljanju ohranitve pretoka zraka. V sanitarijah mora biti naprava za odsesavanje zraka neprekinjeno vključena;
7. vse rabljene maske je treba odvreči v zbiralnike, ki so namenjeni suhim odpadkom;
8. obvezna prepoved medsebojne uporabe jedilnega pribora, kozarcev, skodelic, »gavet« in
čutar ter drugih osebnih predmetov med celotno aktivnostjo. Zaželeno je, da se vsa osebna
oprema voditeljev in varovancev hrani v nahrbtniku, ki je dostopen samo lastniku.

Kako se obnašati v primeru pojava simptomov slabega počutja
Če se osebi, ki je na dejavnosti, začne višati telesna temperatura na raven višjo od 37,5 ° C in / ali
ob prisotnosti drugih simptomov, kot sta suhi kašelj ali konjunktivitis in le ti niso povezani z znanimi ali očitnimi vzroki (npr. alergije, zaužitje prahu ...), mora voditelj osebo ločiti od ostalih otrok
in voditeljev. Ob uporabi ustreznih zaščitnih sredstev voditelj poskrbi za pacienta in stopi v kontakt
z njegovimi starši, da bi ga ti pospremili domov; v tem času izvaja še nadaljne oblike oddaljevanja.

ČEK LISTA S POVZETKOM OPERATIVNIH NAVODIL
1. ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI OB FIZIČNI PRISOTNOSTI (BREZ PRENOČEVANJA) JE TREBA:
• IMETI PODPISAN DOGOVOR O SOODGOVORNOSTI Z VSAKO DRUŽINO;
• IZROČITI TA PROTOKOL STARŠEM (IMETNIKOM STARŠEVSKE ODGOVORNOSTI / SKRBNIKOM) ČLANOV IN BITI VEDNO NA VOLJO ZA POJASNILA GLEDE
KATEREGA KOLI NJEGOVEGA VIDIKA;
• VEDNO ZAGOTOVITI RAZMERJE 1 (EN) VODITELJ NA VSAKIH 7 (SEDEM) VV
(DO 11 LET); 1 (EDEN) NA VSAKIH 10 (DESET) IV (OD 12 DO 17 LET); V PRIMERU
DEJAVNOSTI, KI SO RAZDELJENIH NA VODE / ŠESTORICE, MORA BITI VEDNO
ZAGOTOVLJEN NADZOR VODITELJA; VSEKAKOR JE TREBA PRIVILEGIRATI
DEJAVNOSTI, KI PREDVIDEVAJO MAJHNE SKUPINE;
• V POSEBNO EVIDENCO VPISATI IMENA UDELEŽENCEV, VODITELJEV IN
OTROK;
• OSEBE, KI NISO DEL STEGA, NEEVIDENTIRANE NE BODO MOGLE SODELOVATI
NA DEJAVNOSTIH;
• V PRIMERU DEJAVNOSTI S ČLANI, EVIDENTIRANIMI V DRUGIH STEGIH SZSO,
BODO SKUPNOSTI VODITELJEV DOVOLILE IZVEDBO LE TEH PO PREVERJANJU
MEDSEBOJNIH PROTOKOLOV;
• DOLŽNOST VSAKEGA MLADEGA ČLANA JE, DA IMA PRI SEBI LASTNA
ZAŠČITNA SREDSTVA, KI JIH DOLOČA ZAKON; VODITELJI MORAJO IMETI
VEDNO S SEBOJ TERMOMETER, KI GA JE TREBA PRED IN PO UPORABI RAZKUŽITI TER MAJHNO ZALOGO OBRAZNIH MASK IN GELA, ČE BI JIH MED AKTIVNOSTJO POTREBOVALI;
• PRI LITURGIČNIH OBREDIH JE TREBA UPOŠTEVATI DOLOČBE ŽUPNIJE / ŠKOFIJE KRAJA, KJER SE IZVAJAJO DEJAVNOSTI. ŽUPNIKA JE TREBA VEDNO VNAPREJ OBVESTITI O SVOJI PRISOTNOSTI IN O PRIČAKOVANEM ŠTEVILU UDELEŽENCEV;
• V PRIMERU, DA NEKATERI UDELEŽENCI MED AKTIVNOSTJO OBČUTIJO SIMPTOME, KI KAŽEJO NA PATOLOGIJO COVID-19 (GLAVOBOL, IZGUBA ALI ZMANJŠANJE VONJA, "ZAMAŠEN NOS", ŠIBKOST, KAŠELJ, MIALGIJA=BOLEČINE V
MIŠICAH, RINOREJA=IZCEDEK IZ NOSU, VNETO GRLO, OTEŽENO DIHANJE,
POVIŠANA TELESNA TEMPERATURA, DRISKA, BOLEČINE V SKLEPIH, BOLEČI-

NE V PRSIH, BOLEČINE V UŠESIH) BODO TI UDELEŽENCI NEMUDOMA PREKINILI DEJAVNOST IN BODO LOČENI OD SKUPINE; V PRIMERU MLADOLETNE
OSEBE BODO STARŠI ALI IMETNIKI STARŠEVSKE ODGOVORNOSTI OBVEŠČENI IN BODO MORALI PREVZETI SVOJEGA OTROKA;
• ZA NADALJEVANJE DEJAVNOSTI PO KAKRŠNI KOLI PREKINITVI BO ODGOVORNA SKUPNOST VODITELJEV, KI BO MORALA IZPOLNITI VSE NORMATIVNE
DOLOČBE ZA PRIMERE, ZA KATERE OBSTAJA SUM, DA JE PRIŠLO DO KAKE
NALEZLJIVE PATOLOGIJE, KI JO JE MOGOČE PRIPISATI COVID-19.
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•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
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•

ZA DEJAVNOSTI NA SEDEŽIH OZIROMA VEDNO ZA AKTIVNOSTI V ZAPRTIH PROSTORIH JE TREBA:
PRIDOBITI PREDHODNO PISNO DOVOLJENJE UPRAVITELJA / LASTNIKA /
ŽUPNIKA, GA OBVESTITI O DATUMIH SESTANKOV, PRI ČEMER PRIDE DO
USKLADITVE GLEDE SPOŠTOVANJA MOREBITNIH ŽUPNIJSKIH ALI ŠKOFIJSKIH DOLOČB / PROTOKOLOV O UPORABI PROSTOROV;
PREVERITI POVRŠINA UPORABLJENIH PROSTOROV MED DEJAVNOSTJO OMOGOČA GLEDE NA ŠTEVILO UDELEŽENCEV MEDOSEBNO RAZDALJO ENEGA
METRA;
PRED SESTANKOM IN PO NJEM IZVESTI ČIŠČENJE (RAZKUŽEVANJE) PROSTOROV IN ŠE POSEBNO BITI POZORNI NA POVRŠINE, KOT SO MIZE IN KLJUKE;
PRED IN PO UPORABI PREZRAČITI PROSTORE, PO MOŽNOSTI TUDI V ČASU, KO
SO LJUDJE PRISOTNI;
UREDITI DOSTOP IN IZSTOP NA NAČIN, DA NE BI PRIHAJALO DO DRUŽENJ ALI
NEUPOŠTEVANJA MEDOSEBNE RAZDALJE;
IZOBESITI LEPAKE, KI PRIKAZUJEJO PRAVILA RAVNANJA NA NAČIN, DA SO
JASNO VIDI;
VEDNO NOSITI OBRAZNO MASKO, KI PREKRIVA NOS IN USTA, KAKOR PREDVIDEVAJO NAVODILA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE - V TA NAMEN OTROKOM
POSREDOVATI USTREZNE INFORMACIJE TUDI S POMOČJO IGRE ALI DEJAVNOSTI, KI SO PRIMERNE NJIHOVI STAROSTI;
IZOGIBATI SE DOLOČENIM IGRAM IN DEJAVNOSTIM, KI NE OMOGOČAJO VZDRŽEVANJA MEDOSEBNE RAZDALJE: V PRIMERU NUJNEGA IZVAJANJA AKTIVNOSTI POSKRBETI, DA BODO OTROCI NOSILI MASKO IN DA SO ČIM MANJ
ČASA V NEPOSREDNEM STIKU, NATO POSKRBETI ZA UMIVANJE ROK IN / ALI
UPORABO RAZKUŽILNEGA GELA;
VSEM UDELEŽENCEM OMOGOČITI DOSTOP DO ZADOSTNE KOLIČINE RAZTOPINE HIDROALKOHOLA ALI DO MOŽNOSTI UMIVANJA ROK;
RAZKUŽITI SANITARIJE PRED ZAČETKOM IN PO KONCU DEJAVNOSTI TER
VEDNO, KO SO TA OČITNO UMAZANA KOT POSLEDICA POGOSTE UPORABE;
UPORABLJATI LASTNE ČUTARE, POSODO, KROŽNIKE IN KOZARCE, NE DA BI
JIH DELILI Z DRUGIMI UDELEŽENCI - ČE UDELEŽENCI NIMAJO TEGA PRIBORA
SE JIM LAHKO ZAGOTOVI PRIBOR ZA ENKRATNO UPORABO;
UŽIVATI PAKIRANO HRANO, KI JE NE SMEJO DELITI Z DRUGIMI UDELEŽENCI;
V PRIMERU SKUPNIH OBROKOV, JE TREBA HRANO PREDHODNO RAZDELITI
NA POSAMEZNE PORCIJE V ZA TO NAMENJENEM OBMOČJU; OSKRBO HRANE

IZVAJA ENA ALI VEČ OSEB, KI MORAJO V ČASU STORITVE NOSITI ROKAVICE;
ČE SE POJAVI POTREBA PO JEDILNEM PRIBORU, MORA VSAKA OSEBA IMETI
KROŽNIK / GAVETO, JEDILNI PRIBOR SAMO ZA LASTNO UPORABO, ENAKO
VELJA ZA PIJAČE IN ZA UPORABO KOZARCEV.
3. PRI DEJAVNOSTIH NA PROSTEM JE TREBA:
• NOSITI MASKO OB VSEH PRILOŽNOSTIH, KO NI MOGOČE NENEHNO ZAGOTAVLJATI VZDRŽEVANJE VARNOSTNE RAZDALJE;
• SPODBUJATI PRIHOD DO MESTA SREČANJA NA NAČIN, DA SE GLEDE NA ŠTEVILO UDELEŽENCEV SKUŠA OMEJITI UPORABO JAVNEGA / SKUPINSKEGA
PREVOZA;
• DA SPREMLJEVALCI UDELEŽENCE SPREMLJAJO DO KRAJA DEJAVNOSTI Z
OSEBNIMI VOZILI IN V SKLADU S TRENUTNO VELJAVNO ZAKONODAJO, KI
UREJA UPORABO AVTOMOBILOV;
• IZVAJATI IZHODE IN PODOBNE DEJAVNOSTI (NA PRIMER MOTORIČNE AKTIVNOSTI V MESTU / PRIMESTNEM OZEMLJU) VEDNO OB VZDRŽEVANJU MEDOSEBNE RAZDALJE, NE DA BI PRI TEM PRIŠLO DO ZBIRANJA IN BI SE UDELEŽENCI ZARADI TEGA NEHOTE DRUŽILI (NA PRIMER DOVOLJENO JE POČIVATI NA MESTU, NE PA IGRATI IGER IN PODOBNO, KJER BI LAHKO PRIŠLO DO
STIKOV MED NJIMI IN MIMOIDOČIMI);
• IZVESTI IZLETE V NARAVNIH OBMOČJIH (NPR. GOZD, JASE, TRAVNIKI) PO
PREDHODNI PRIDOBITVI DOVOLJENJA ZA DOSTOP NA ZASEBNO LASTNINO. V
TEM PRIMERU SO OBNESPREMENJENIH PRIPOROČILIH DOVOLJENE ISTE DEJAVNOST KOT TISTE V ZAPRTIH PROSTORIH;
• UPORABLJATI LASTNE ČUTARE, POSODO, KROŽNIKE IN KOZARCE, NE DA BI
JIH DELILI Z DRUGIMI UDELEŽENCI - ČE UDELEŽENCI NIMAJO TEGA PRIBORA
SE JIM LAHKO ZAGOTOVI PRIBOR ZA ENKRATNO UPORABO;
• UŽIVATI PAKIRANO HRANO, KI JE NE BI SMELI DELITI Z DRUGIMI UDELEŽENCI;
• V PRIMERU SKUPNIH OBROKOV, JE TREBA HRANO PREDHODNO RAZDELITI
NA POSAMEZNE PORCIJE V ZA TO NAMENJENEM OBMOČJU; OSKRBO HRANE
IZVAJALA ENA ALI VEČ OSEB, KI MORAJO V ČASU STORITVE NOSITI ROKAVICE; ČE SE POJAVI POTREBA PO JEDILNEM PRIBORU, MORA VSAKA OSEBA
IMETI KROŽNIK / GAVETO, JEDILNI PRIBOR SAMO ZA LASTNO UPORABO,
ENAKO VELJA ZA PIJAČE IN ZA UPORABO KOZARCEV.
PRILOGA:
• Dogovor o soodgovornosti z družinami

