NAVODILA GLEDE IZVEDBE IZPITOV
NA PEDAGOŠKI FAKULTETI UNIVERZE NA PRIMORSKEM
2020/2021
Povzetek navodil Univerze na Primorskem za izvajanje dela v prostorih univerze v času
veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19 (maj 2021)

1. OMEJITEV DOSTOPA
V stavbo Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (v nadaljevanju UP PEF) lahko vstopajo
le zdravi študenti, zaposleni in obiskovalci (brez znakov akutne okužbe dihal).
Ob prvem prihodu študenti in zaposleni podpišejo izjavo, s katero jamčijo, da so zdravi. Študenti
izjavo podpišejo v VIS-u, zaposleni pa v UNIS-u. V kolikor izjave ne podpišejo, se jim onemogoči
vstop v stavbo.
V primeru, da so bolni in ne morejo delati, opravljati izpitov, opravičeno odsotnost dokazujejo s
potrdilom zdravnika, kot običajno.
2. PCT POGOJ
Zaposleni in študenti, ki sodelujejo v pedagoškem procesu »v živo«, morajo biti:
- prebolevniki ali
- cepljeni (zoper COVID-19) ali
- testirani (PCR ali hitri test).
Če ne izpolnjujejo prvih dveh zgornjih pogojev, se morajo tedensko testirati s hitrim antigenskim
testiranjem (HAGT), na katerih morajo biti negativni. Zaposlenim in študentom, ki se uvrščajo v
spodnje kategorije, se ni potrebno testirati:
- osebe, ki imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je
preteklo od prejema:
- osebe, ki imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni
in so se v obdobju največ do osem mesecev od dneva pozitivnega rezultata testa
PCR oziroma od začetka simptomov cepile z enim od cepiv iz prejšnje alineje, pri čemer
zadostuje en odmerek, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja;
- osebe, ki imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni,
razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
- osebe, ki imajo potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in da od začetka
simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
- osebe, ki so se testirale pred manj kot tednom dni v drugem kraju, oziroma na drugi
lokaciji – sprejeta sta tako hitri antigenski test, kot tudi PCR test, ne glede na to, kje je
bil test opravljen;
- osebe, ki se prihodnji teden ne bodo zadrževale v prostorih univerze.

3. ZAGOTAVLJANJE MEDOSEBNE RAZDALJE
Med posamezniki mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. To je potrebno upoštevati v vseh prostorih
fakultete, tudi v predavalnica, kjer so sedišča posebej označena.
4. UPORABA ZAŠČITNE OPREME
Študenti in zaposleni nosijo zaščitne maske v skupnih prostorih in vedno, ko ni zagotovljena
minimalna medosebna razdalja. Študenti in izvajalci študija maske nosijo med izvajanjem
študijske dejavnosti.
5. SPREMLJANJE PRISOTNOSTI
Z namenom lažje epidemiološke raziskave in ugotavljanje bližnjih in rizičnih stikov, se v študijskem
letu 2020/2021 spremlja prisotnost študentov v prostorih fakultete na vseh študijskih vsebinah.
Prisotnost se spremlja z listo prisotnih, ki jo izvajalci po zaključku predavanja / vaj posredujejo
referatu. Ta jih hrani organizirano po dnevih 30 dni in nato uniči. Lista prisotnih vsebuje podatke:
- predmet,
- datum in ura,
- izvajalec,
- ime in priimek prisotnih študentov.
6. DOSTOPANJE IN UPORABA PROSTOROV
Pred prihodom skupine naj bodo vrata v predavalnice odprta, da se študenti ne dotikajo kljuk.
Študenti se zberejo pred stavbo in se nato kot skupina skupaj poda v predavalnico, pri tem pa
posamezniki ves čas pazijo na ustrezno medosebno razdaljo.
Vsak dan pred pričetkom dela in študijskega procesa se prostore temeljito prezrači (vsa okna
odprta na stežaj). V kolikor je mogoče, naj bodo okna odprta ves čas, sicer pa naj se prostor
prezrači vsako uro.
Pred pričetkom izvajanja študijskega procesa, naj bodo prostori ustrezno očiščeni. Uporabljene
prostore je potrebno redno čistiti in razkuževati. Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo
(npr. kljuke, držala, stikala za luči, potezne vrvice v sanitarijah...) se razkužijo večkrat dnevno. V
predavalnicah, vajalnicah, specializiranih učilnicah, laboratorijih in drugih prostorih v uporabi, se
površine, ki se jih pogosteje dotikamo, razkuži po uporabi in preden prostor začne uporabljati
naslednja skupina. Razkužilo se razprši tudi po uporabljenih mizah in stolih.

V Kopru, 7. junija 2021

