Domžale, 20.4.2020

INTERNA NAVODILA AMBIENT HOTELA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA
NALEZLJIVIH BOLEZNI – SARS-CoV-2

KONTAKT S HOTELSKIM OSEBJEM:
Neposredni kontakt s hotelskim receptorjem je preprečen na način držanja varnostne razdalje 1,5
metra. Do nadaljnjega je obvezna je uporaba zaščitne opreme (obrazna maska in redna uporaba
razkužila). Dodatna zaščita je postavitev pleksi stekla na hotelskem sprejemnem pultu. Delovne in
odlagalne površine na hotelski recepciji se redno razkužujejo z ustreznim razkužilnim sredstvom
(vsebnost etanola v sredstvu bo najmanj 60 %).

OBRATOVANJE BARA in HOTELSKE KUHINJE:
Skladno z izdanim Odlokom o prepovedi ponudbe in prodaje blaga in storitev neposredno
potrošnikom na območju Republike Slovenije z dne 16.3.2020, hotelski bar in kuhinja do preklica
odloka ne obratujeta. V primeru priprave obrokov za prevzem (t.j. take away breakfast), prevzem
poteka v zavarovanem območju ob upoštevanju HACCP predpisov. Priprava obrokov poteka
skladno s HACCP protokolom na način, da ne prihaja do stikov med gosti in kuhinjskim osebjem.

ČIŠČENJE SOB in SKUPNIH HOTELSKIH PROSTOROV:
Čiščenje hotelskih sob in skupnih hotelskih prostorov bo potekalo 1x tedensko. Čiščenje prostorov
bo potekalo skladno s trenutno izdanimi navodili NIJZ-ja.

NAVODILA ZA GOSTE V NAMESTITVENEM OBJEKTU:
1) do preklica odloka o prepovedi ponudbe in prodaje blaga in storitev neposredno
potrošnikom bo vsak gost po možnosti nameščen v lastni sobi; ob ponovnem odprtju
hotelskega kompleksa bodo gostje v sobah združeni; ob združitvi bodo upoštevani
zdravstveni in varnostni ukrepi, izdani s strani NIJZ-ja;
2) potrebno je redno zračenje sobe (odprto okno vsaj 2 uri dnevno); izvajanje zračenja sobe
je v domeni vsakega gosta posamezno;
3) gostje morajo sami poskrbeti za ustrezno količino mila za umivanje rok in razkužilnega
sredstva za lastno uporabo;
4) ob namestitvi gostov v 7-dnevno samoizolacijo je za kontrolo zdravstvenega stanja gostov
odgovoren pristojni občinski zavod civilne zaščite;
5) ob izvajanju 7-dnevne samoizolacije je gibanje oseb omejeno na hotelskih kompleks; gostje
po navodilu pristojnega organa kompleksa ne smejo zapuščati;

SPLOŠNA NAVODILA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVIH BOLEZNI izdana s strani NIJZja:
Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
V primeru, da zbolimo, ne zapuščamo hotelske sobe in o svojem zdravstvenem stanju po
telefonu obvestimo pristojen občinski center civilne zaščite, hotelsko osebje, svojega
nadrejenega ali zdravnika.
Upoštevamo pravila higiene kašlja.
Redno si umivamo roke z milom in vodo.
V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo
za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno
samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena
čiščenju/razkuževanju kože.
Potrebna je splošna uporaba zaščitnih mask.
V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje
veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

NAVODILA V PRIMERU STIKA Z BOLNIKOM, KI KAŽE ZNAKE OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2:
Prosimo vas, da v obdobju 14 dni od zadnjega stika z bolnikom opazujete svoje zdravstveno
stanje.
Če se pri vas v tem obdobju pojavijo znaki okužbe dihal (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj,
vročina, težko dihanje), ostanite v hotelski sobi in pokličite pristojen občinski center civilne zaščite,
kjer boste prejeli nadaljnja navodila.
Če se navedeni znaki pri vas ne pojavijo, omejitev gibanja za vas ni potrebna.
Svetujemo, da se v tem času izogibate ne nujnim tesnim stikom z ostalimi ljudmi, še posebej s
starejšimi, tistimi s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski sistem.

Okužba s SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 je nov koronavirus, ki so ga odkrili januarja 2020, prve okužbe z njim pa so zaznali decembra 2019 v
kitajskem mestu Vuhan. Januarja 2020 so o tej okužbi začeli poročati tudi iz drugih delov Kitajske in drugih držav.
Po do sedaj znanih podatkih se okužba po 2-14 dneh lahko pokaže predvsem z vročino, kašljem in težkim
dihanjem. Pri 80% zbolelih s COVID-19 bolezen poteka v lažji, pri 20% zbolelih pa v težji obliki. Večina bolnikov, ki
je po okužbi s SARS-CoV-2 umrla, je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno
bolezen ipd. Za potrditev okužbe je potrebno mikrobiološko testiranje.
Virus se med ljudmi prenaša kapljično (potreben je tesen stik z bolnikom znotraj razdalje 1,5 m do bolnika), možen
je tudi prenos preko onesnaženih površin.
Bolezen zdravimo z lajšanjem simptomov in podporo obolelim organom, cepiva proti okužbi s SARS-CoV-2 ni.

