
HIGIENSKI STANDARDI IN ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA V MLADINSKEM DOMU  

K uspešnemu obvladovanju širjenja bolezni odločilno pripomore odgovorno vedenje do sebe in drugih. To pomeni, da 

dosledno izvajamo preventivne ukrepe in se držimo spodnjih predpisov: 

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

V POSLOPJU VELJA 
• pri gibanju v poslopju nosite dosledno zaščitno masko, 
• 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, 
• 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 in predpisano časovno porazdelitev, 
• vstopajte v jedilnico, drug za drugim - upoštevajte maksimalno dovoljeno število ljudi, 
• pred in po obroku si umijte ali razkužite roke,  
• nosite zaščitno masko, dokler ne sedete k mizi, 
• upoštevajte sedežni red in s tem tudi varnostno razdaljo (vsaj 1 meter) 
 

V SOBI VELJA 
• vzdržujete red in higieno in redno prezračujte sobo, 
• v sobah ni obiskov drugih stanovalcev doma. 
 

ORGANIZACIJA OBROKOV (ZAJTRK, KOSILO, VEČERJA) zaradi zmanjšanja števila dijakov v jedilnici, so dijaki 
porazdeljeni v skupine. Točna razporeditev bo sproti prilagojena in razobešena v domu samem. Prosimo, da se brez 
izjem držite predpisanih časovnih porazdelitev. Enako velja za prostorsko porazdelitev miz in stolov v jedilnici. 
 

IZHODI in DRUGO 
• izhodov med učnimi urami ni, 
• po vnosu izhoda/prihoda tipkovnico obrišete z desinfekcijskim sredstvom, 
• dvigalo deluje le občasno (ob prihodu/odhodu dijakov) – največ 2 osebi naenkrat, 
• uporaba telovadnice z upoštevanjem varnostne razdalje možna – uporaba trimkabineta - največ 3 osebe naenkrat. 
 

V času, ko ste bolani, ne hodite v dom. Šele, ko ste prepričani, da ste zdravi, lahko spet pridete v Mladinski dom. V 

primeru dvoma, opravite test v pristojni instituciji. V primeru, da zbolite v Mladinskem domu, čimprej pokličite starše 

in se odpravite domov. 

V primeru napotitve v karenteno s strani šolske zdravnice ali pristojnih organov, to takoj sporočite v upravo ali 
pristojnemu vzgojitelju. Zadržujte se samo v prostorih, ki vam bodo za to odrejeni in to sami. Upoštevajte navodila 
pristojnih služb in uslužbencev Mladinskega doma. 
 
Neizpolnjevanje teh higienskih standardov bomo smatrali za hujšo kršitev domskega reda Mladinskega doma in 
bomo v skladu s tem tudi ukrepali. Hkrati ste podvrženi spoštovanju deželnih in državnih zakonov s tega področja in 
v primeru, da jih boste prekršili, vam grozi tudi kazen pristojnih organov. 
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