OBVESTILO za zaposlene:
JZR upošteva navodila Vlade RS, NIJZ, ostalih pristojnih organov in Občine
Železniki. Situacijo jemljemo resno in ne panično. Delujemo samozaščitno in
odgovorno do sebe in vseh okoli nas. Zdravje nas in obiskovalcev je na prvem
mestu.
JZR je oblikoval krizno skupino v sestavi: predsednik sveta zavoda JZR Boris
Kavčič, direktor Gregor Habjan (odgovoren), Ana Lušina, Jure Rejec, Zvonka
Anžič.
Krizna skupina bo sproti obveščala o morebitnih spremembah in novih
informacijah. Vsa komunikacija z javnostjo bo potekala po navodilih krizne
skupine. O morebitnih spremembah bomo obveščali preko spletne strani,
Facebooka, elektronske pošte in oglasnih desk.
Za vsa nujna vprašanja sta na voljo kontaktni telefonski številki 04 510 04 10
(uprava JZR) in 051 412 805 (Gregor Habjan).
V primeru zaznanih znakov okužb na objektu ali informacije o obisku obolelega
je potrebno informacijo takoj sporočiti krizni skupini.
DODATNE USMERITVE
 Vsa potovanja v tujino odsvetujemo.
 V kolikor je sestanek nujen, se ga organizira v najmanjši možni sestavi in
udeležence popiše - zaradi spremljanja stikov ob morebitni okužbi.
 Brez rokovanja.

 Poudarjanje pravilne higiene kašlja (kdor kaže simptome, naj ostane
doma).
 Videokonference namesto sestankov, kadar je to mogoče.
 Odložitev večjih sestankov.
 Obvezno umivanje ali razkuževanje rok ob prihodu na delovno mesto.
 Redno razkuževanje površin, ki se jih pogosto dotikate.
 Odprite okna ali povečajte zračenje prostorov.
ODSOTNOST Z DELOVNEGA MESTA
 Na delovno mesto prihajamo le zdravi. Ob slabem počutju, ki je povezano
z znanimi simptomi, ostanemo doma ter stopimo v stik z zdravnikom in
nemudoma obvestijo neposredno nadrejenega.
 V primeru stika z okuženim je potrebno nemudoma ostati doma v
izolaciji in o tem obvestiti nadrejenega ter ga sproti informirati o
zdravstvenem stanju.
 Krizna skupina pripravi razpored dela - dežurstva za razporeditev
delovnega procesa v skladu z ukrepi vlade RS in navodil občine Železniki.
SKRB ZA SODELAVCE
 Človek je najpomembnejši kapital vsakega podjetja ali zavoda.
 Poskrbimo, da se sodelavci počutijo varne.
AŽURNO OBVEŠČANJE O STANJU IN MOREBITNI ŠIRITVI VIRUSA
• Ob morebitnem pojavu virusa v JZR se takoj obvesti krizno skupino.
Poskrbeti moramo, da se ne kršijo ukrepi Vlade RS, NIJZ in krizne skupine JZR.
Vse objekte, ki jih upravljamo: Plavalni Bazen, Športna Dvorana, Muzej,
Galerija, TIC in MCŽ, bomo od sobote 14.3.2020 dalje in vse do preklica zahteve
zaprli za javnost in uporabnike.
V času, ko bodo objekti zaprti bomo v JZR opravili dela, ki jih sicer opravimo
izven obratovalne sezone objekta.
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Ukrepi za zamejitev okužbe s korona virusom
Železniki, 13. marec 2020 – V zadnjih dneh smo bili deležni veliko informacij kaj
in kako v zvezi s korona virusom in kako je v največji meri možno preprečiti
širjenje korona virusa. V tej fazi se ravnamo po predpisih in navodilih, ki jih (tudi
prek Nacionalnega inštituta za javno zdravje) izdaja Vlada RS.
Trenutno je najbolj aktualna odredba Zdravstvenega inšpektorata RS, ki poziva
organizatorje dogodkov, kjer bi se lahko v zaprtih javnih prostorih zadrževalo več
kot 100 ljudi, naj dogodkov ne izvedejo. V JZR smo zato do nadaljnjega odpovedali
vse prihodnje dogodke, ki bi jih lahko obiskalo večje število udeležencev.
Vse objekte, ki jih upravljamo: Plavalni Bazen, Športna Dvorana, Muzej, Galerija,
TIC in MCŽ, bomo od sobote 14.3.2020 dalje in vse do preklica zahteve zaprli za
javnost in uporabnike.
Gostinska dejavnost
Bife pri športni dvorani bomo zaprli.
Bife pri plavalnem bazenu bo do nadaljnjega obratoval tako kot je načrtovano,
razen v primerih, ki bi bila izvedba v nasprotju z vladno Odredbo o prepovedi
zbiranja na prireditvah v javnih prostorih.
Svetujemo, da se obiskovalci, čim več zadržujejo na terasi, ki je pri nas dovolj
velika in prostorna ter da se obiskovalci v kar največji meri držijo opozoril
pravilnega umivanja rok, odkašljevanja in razkuževanja. Razkužila za razkuževanje
rok so ob vhodih v prostor.
Preventiva pred okužbo
 Izogibajmo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 Če zbolimo, ostanemo doma ter pokličemo svojega osebnega zdravnika, da
nas usmeri.
 Upoštevamo pravila higiene kašlja (v robček, ki ga nato odvržemo, ali v
rokav).
 Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 Uporaba zaščitnih mask zaenkrat še ni potrebna.
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