
HIGIENSKI STANDARDI IN ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA V MLADINSKEM DOMU  

VSTOP V MLADINSKI DOM 
• vstop je dovoljen le z zaščitno masko 
• vstop je dovoljen zgolj zaposlenim in stanovalcem MD, ter njihovim sorodnikom (z zaščitno masko)  
• ob vstopu si umijte (najmanj 20 sekund) ali razkužite roke 

 
V POSLOPJU VELJA 

• pri gibanju v poslopju nosite zaščitno masko 
• večkrat dnevno si umijete roke 
• če kašljate ali kihate, pokrijete usta in nos z robcem ali komolcem 
• upoštevajte varnostno razdaljo (vsaj 1 meter) 
• ne kričite in ne tekajte (upoštevajte higieno dihanja) 

 
V UČILNICI VELJA 

• pred vstopom si umijete roke (najmanj 20 sekund) 
• redno prezračujte prostor (najmanj enkrat na uro za 5 minut) 
• držite se stalnega in določenega sedežnega reda 
• upoštevajte varnostno razdaljo (vsaj 1 meter) 
• izogibajte se rokovanju in objemanju 

 
V JEDILNICI VELJA 

• upoštevajte dodelitev v skupine za posamezne obroke 
• upoštevajte varnostno razdaljo (vsaj 1 meter) 
• nosite zaščitno masko, dokler ne sedete k mizi 
• vstopajte v jedilnico, drug za drugim-upoštevajte maksimalno dovoljeno število ljudi 
• pred in po obroku si umijte roke (najmanj 20 sekund) 

 
V SOBI VELJA 

• vzdržujete red in higieno v sobi 
• vzdržujete lastno higieno 
• redno prezračujete sobo 
• redno praznite koš za smeti 
• v sobah ni obiskov drugih stanovalcev doma 

 
 

ORGANIZACIJA UČNIH UR 
 
PRVA UČNA URA 14.30-16.00 
Popoldansko bivanje: učilnica v prvem nadstropju (pod nadzorstvom vzgojitelja) 
Nižješolci: učilnica v drugem nadstropju (pod nadzorstvom vzgojitelja) 
Višješolci: učilnica v tretjem nadstropju ali v sobi 
DRUGA UČNA URA 17.00-18.00 
Nižješolci: učilnica v drugem nadstropju (pod nadzorstvom vzgojitelja) 
Višješolci: učilnica v tretjem nadstropju (pod nadzorstvom vzgojitelja) 
 
ORGANIZACIJA OBROKOV (KOSILO, VEČERJA) da zmanjšamo število dijakov v jedilnici, so dijaki porazdeljeni  v 
skupine. Prosimo, da se brezizjemno držite na predpisano časovno porazdelitev.  
 
KOSILO 
12.00     vsi, ki imajo 4 ali manj ur  
12.30   skupina 1  vsi, ki imajo 5 ur 
13.15   skupina 2  dijaki DTAK  
13.30   skupina 3  dijaki ZGS  
VEČERJA 
18.00   skupina 1  dijaki ZGS 
18.30   skupina 2  dijaki DTAK 
 
IZHODI in DRUGO 

• izhodov med učnimi urami ni 
• izhodi so dovoljeni le do 21 ure (za mlajše od 16 let do 20.30) 
• po vnosu izhoda/prihoda tipkovnico obrišete s priloženim dezinfekcijskim robcem 
• dvigalo deluje le občasno (ob prihodu/odhodu dijakov) – največ 2 osebi naenkrat  
• uporaba telovadnice je z upoštevanjem varnostne razdalje možna – uporaba trimkabineta je možna (največ 2 

osebi naenkrat) 


