Vstop v prostore Fakultete za strojništvo (FS) je dovoljen le popolnoma zdravim študentom, ki ne kažejo
znakov okužb. V prostore FS in v stike z ostalimi študenti in zaposlenimi ne smejo prihajati osebe, ki imajo
znake/simptome za okužbo SARS-CoV-2, ki jim je bila odrejena karantena, za čas trajanja karantene, ali
jim je bila odrejena izolacija zaradi SARS-CoV-2 pozitivnega testa, za čas trajanja izolacije.
Ob vstopu v vse prostore FS je obvezno razkuževanje rok (razkužila so nameščena na vhodu v stavbo in
vhodih v predavalnice).
V vseh prostorih FS (na hodnikih, v predavalnicah, laboratorijih, kabinetih, referatu, itd.) je obvezno
nošenje zaščitne maske ves čas prisotnosti.
V prostore FS in iz njih vstopate/izstopate posamično, z upoštevanjem varne razdalje vstopajočih/
izstopajočih najmanj 1,5 m.
Zadrževanje na hodnikih ni dovoljeno. Med odmori ostanite v predavalnici/laboratorijih ali pojdite na
zrak izven objektov FS.
V predavalnicah FS je določen sedežni red z zagotovljeno varnostno razdaljo 1,5 m (označena mesta).
Fizična prisotnost je dovoljena le tistim študentom, za katere je izvedba predvidena v prostorih FS in
vnaprej dogovorjena z izvajalcem pedagoškega procesa. Ostali študenti spremljate izvedbo na daljavo,
z uporabo orodja MS TEAMS.
V kolikor imate kakršnekoli bolezenske znake, če ste bili v stiku z okuženo osebo, če vam je bila
odrejena karantena, ali če spadate v zdravstveno ranljivo skupino, ostanite doma, sporočite to
Referatu za študijske in študentske zadeve ter spremljajte pedagoški proces na daljavo, z orodjem MS
Teams oziroma se s pedagoškim sodelavcem dogovorite za prilagojeno izvedbo pedagoškega procesa.
Če zbolite z znaki/simptomi okužbe SARS-CoV-2, ostanite doma, pokličite izbranega zdravnika ali
dežurno službo in sledite njihovim navodilom. V primeru pozitivnega testa, ostanite doma za čas
trajanja izolacije in to sporočite Referatu za študijske in študentske zadeve ter spremljajte pedagoški
proces na daljavo, z orodjem MS TEAMS oziroma se s pedagoškim sodelavcem dogovorite za prilagojeno
izvedbo pedagoškega procesa.
Redno spremljajte obvestila na spletni strani Fakultete za strojništvo in Univerze v Mariboru ter redno
preverjajte elektronski poštni predal digitalne identitete UM (…@student.um.si).
Redno spremljajte priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
Priporočamo uporabo aplikacije #OstaniZdrav.
Bodite odgovorni, ostanite zdravi!
Maribor, posodobljeno 1. 3. 2021

Dekan Fakultete za strojništvo
red. prof. dr. Bojan Dolšak

