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KRATKA NAODILA UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA: Za vstop na CDI Univerzum veljajo splošni higienski ukrepi: 

o predavanja/izpite/druge storitve obiskujte zdravi (brez znakov bolezni kot so na primer okužbe dihal, to 
je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom 
pomanjkanja zraka),  

o ne obiskujete predavanj/izpitov/drugih storitev v živo, o tem obvestite organizatorico izobraževanja, da 
vam omogoči izvedbo predavanj/izpitov/drugih storitev na daljavo, če v zadnjih 14 dneh: 

o imate simptome bolezni, ki so opisani v zgornji alineji ali 
o imate odločbo o karanteni ali  
o ste bili v stiku z osebo pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2 ali  
o vam je bila priporočena samoizolacija. 

o Ob vstopu podpišete izjavo o zdravstvenem stanju. 
o ob vstopu si razkužite roke in nadenite masko,  ob odhodu si razkužite roke, 

o upoštevajte medosebno razdaljo najmanj 1,5 m,  

o v učilnici ni potrebna uporaba mask, razen pri razdeljevanju/pobiranju gradiva, masko nosite pri 

vstopanju v druge prostore (sanitarije, prostori informacijske pisarne, tajništva ter pisarne organizatork 

ter direktorja) ter pri uporabi drugih storitev (učna pomoč, Središče za samostojno učenje, svetovalna 

dejavnost), uporabljate mize in stole, ki so označeni za uporabo, 

o priporočamo vam, da omejite stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi 

kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni, 

druženje namreč poveča tveganje za okužbo, 

o če imate zdravstvene omejitve ali je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla 

oseba, ki ima zdravstvene omejitve, se posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom glede obiska 

predavanj/izpitov in drugih aktivnosti – sporočite to tudi organizatorici izobraževanja,  

o če zbolite z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se napotite domov (ne uporabljajte javnega 
prevoza), pokličite zdravnika. Če je pri vas potrjena okužba COVID-19, obvestite tudi CDI Univerzum. 
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Priloga 1: Izjava polnoletnega udeleženca  izobraževanja odraslih  pred vstopom v prostore Centra za dopisno 
izobraževanje Univerzum, V ČASU UKREPOV ZA ZAJEZITEV OKUŽB S COVID – 19, ob začetku novega šolskega leta 
2020/2021 
 
____________________________________________ (ime in priimek udeleženca) 

1. V zadnjih 14 dneh nisem:  

- nisem imel/-a kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo 
počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. sem bil/-a  v tem obdobju zdrav/-a. 
- nisem bil/-a  v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2,  
- nimam odločbe o karanteni, 
- mi ni bila priporočena samoizolacija. 
2. 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/-a doma  in obvestil/-a CDI Univerzum. 
3. Seznanjen/-a sem  s higienskimi ter drugimi zaščitnimi ukrepi ter navodili izvajalca za preprečevanje širjenja okužbe s 
SARS-CoV-2, ki so dostopna na spletni strani www.cdi-univerzum.si . 
 
Kraj in datum vstopa v prostore CDI Univerzum:                          Podpis udeleženca izobraževanja: 

________________________________________   ___________________________________________________ 

Ob prejemu zaščitne maske izpolnite tudi to polje:                    Prejel/-a masko _____________________________________ 

Datum prejema: _______________________________             Prejel, podpis: ______________________________________  

                                                                                           Žig                          

Izjavo prinesite oz jo dobite in podpišete ob prvem vstopu. CDI Univerzum bo hranil vašo izjavo ter vodil evidenco oddanih 
izjav do preklica v skladu z navodili pristojnih organov. Potrjeno izjavo shranite (skenirano, fotografijo ali fotokopijo) in ob 
vsakem naslednjem prihodu pokažete.  

 Če 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 je ste zboleli, 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 le-ti bolj 

ogroženi za težek potek bolezni.  

Osnovne informacije o COVID-19  

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med 

okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi 

okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom 

pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, 

tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, 

kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni 

je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-

CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj 

kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako 

najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni 

strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

http://www.cdi-univerzum.si/
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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Priloga 1: Izjava staršev ali skrbnika mladoletnega udeleženca*  izobraževanja odraslih  pred vstopom v prostore Centra 
za dopisno izobraževanje Univerzum, V ČASU UKREPOV ZA ZAJEZITEV OKUŽB S COVID – 19, ob začetku novega šolskega 
leta 2020/2021   Če je udeleženec izobraževanja mladoleten, izjavo izpolnijo in podpišejo straši ali skrbnik 
 
____________________________________________ (ime in priimek udeleženca) 
 
_____________________________________________(ime in priimek starša ali skrbnika, če je otrok mladoleten) 

1. V zadnjih 14 dneh otrok ni imel/-a: 
- ni imel/-a kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo 
počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. sem bil/-a v tem obdobju zdrav/-a 
- ni bil/-a v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2,  
- nimam odločbe o karanteni, 
- mu/ji ni bila priporočena samoizolacija. 

2. Če se bodo pri otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z njim 
biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo ostal/-a doma. Starši obvestijo tudi  CDI Univerzum. 

3. Seznanjen/-a sem s higienskimi ter drugimi zaščitnimi ukrepi ter navodili izvajalca za preprečevanje širjenja okužbe s 
SARS-CoV-2, ki so dostopna na spletni strani www.cdi-univerzum.si . 
 

Kraj in datum vstopa v prostore CDI Univerzum:                                        Podpis (starša ali skrbnika): 

________________________________________    ____________________________________________ 

Ob prejemu zaščitne maske izpolnite tudi to polje:                    Prejel/-a masko _____________________________________ 

Datum prejema: _______________________________  Prejel, podpis: ___________________________________________  

                                                                                           Žig                          

Izjavo prinesite oz jo dobite in podpišete ob prvem vstopu. CDI Univerzum bo hranil vašo izjavo ter vodil evidenco oddanih 
izjav do preklica v skladu z navodili pristojnih organov. Potrjeno izjavo shranite (skenirano, fotografijo ali fotokopijo) in ob 
vsakem naslednjem prihodu pokažete.  
Če zboli otrok z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z njim biva v istem 
gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), ostanite doma in omejite stike z drugimi ljudmi. Če je zbolel otrok, 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 le-ti bolj 
ogroženi za težek potek bolezni.  

Osnovne informacije o COVID-19  

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med 

okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi 

okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom 

pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, 

tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, 

kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni 

je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-

CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj 

kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako 

najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni 

strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

http://www.cdi-univerzum.si/

