
 

 

 

ZAVOD SV. STANISLAVA  
Študentski dom Janeza F. Gnidovca | Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija 
T: (01) 58 22 300 | I: jfg.stanislav.si | E: studentski.dom@stanislav.si 

Izredna navodila bivanja v Študentskem domu J. F. Gnidovca 

 za preprečevanje in širjenje okužbe,  

ki veljajo od 26. 5. 2020 dalje do preklica  
 

 

 

1. Izjava o zdravstvenem stanju 

Vsak stanovalec ŠD JFG je pred nastanitvijo dolžan izpolniti ter izročiti 

vodstvu doma izjavo o zdravstvenem stanju. Natisnjen izvod izjave se 

nahaja pri mizi s pošto oz. je izjava dostopna na spletni strani ŠD JFG. Izjavo 

študent lahko izroči zaposlenemu ali jo pusti v nabiralniku ŠD JFG.  

 

2. Razkuževanje in zaščitne maske 

Pred vstopom v dom je obvezno razkuževanje rok.  

V študentskem domu je priporočljiva nošnja zaščitne maske, obvezna pa 

je v skupnih prostorih. Zaščitno masko si je vsak stanovalec dolžen 

priskrbeti sam. 

 

3. Uporaba stopnišča 

Pri uporabi stopnišča je obvezna socialna razdalja minimalno 1,5 m. 

 

4. Namestitve v sobah ter prehajanje med nadstropji 

V domu se lahko stanovalci nahajajo le v nadstropju, kjer imajo sobo. 

Prehodi med nadstropji so prepovedani. 

Obiski stanovalcev po sobah so prepovedani. 

Obiski nestanovalcev ŠD JFG so prepovedani. 

Nočitve pri stanovalcih so prepovedane. 

Pri zadrževanju zunaj študentskega doma na območju Zavoda sv. 

Stanislava morajo stanovalci upoštevati socialno razdaljo najmanj 1,5 m. 

Bivalne prostore morajo stanovalci večkrat dnevno prezračiti. 

 

5. Uporaba skupnih prostorov 

Vsa druženja v skupnih prostorih in prehodi med nadstropji so 

prepovedana. Prepovedana je uporaba notranjih rekreacijskih površin 

(telovadnica, fitnes). 



V učilnicah, skupnem prostoru, kapeli ali pri uporabi skupne kuhinje 

upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 m ter obvezno nosite masko.  

 

6. Ukrepi v primeru znakov bolezni 

Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročino, kašelj, oteženo dihanje, ki 

je značilno za pljučnico), ostanete v sobi in se izogibate stikom z drugimi 

ljudmi. Po telefonu se posvetujete s svojim izbranim osebnim zdravnikom. 

Če ta ni dosegljiv, pokličite dežurno zdravstveno službo UKC Ljubljana (01) 

522 4540, kjer vam bodo dali natančna navodila o nadaljnjem postopanju. 

Obvezno morate po tem, ko ste od svojega osebnega ali dežurnega 

zdravnika napoteni na testiranje, obvestiti tudi tajništvo ŠD JFG, na številko 

(01) 58 22 300.  

 

7. Kontrole izvajanja navodil 

Kontrole izvajanja navodil bodo izvajali zaposleni v ŠD JFG, čistilci ter 

receptorji, ki imajo tudi pravico do legitimacije stanovalcev.  

 

 

 

 

Ljubljana, 26. maj 2020 

 

Rihard Režek 

ravnatelj 


