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V času epidemije virusa covid 19 v Steklarni Rogaška deluje skupina za ukrepanje v izrednih razmerah, ki ima
nalogo spremljati razmere v podjetju in državi ter pripravljati, koordinirati in izvajati ukrepe za preprečevanje
širjenja infekcije.

Na skupino se s svojimi vprašanji, pripombami in predlogi obrnite na naslov: covid.rogaska@fiskars.com

Drugi načini za komuniciranje v času epidemije so še:

1. TEAMS coronavirus Rogaška

2. Skupina all rogaška na internetu

3. Oddelčni sestanki

4. Vodje oddelkov sporočajo informacije zaposlenim po telefonu

5. Internetna stran: https://steklarna-rogaska.si/za-zaposlene/

6. Oglasne deske

SKUPINA ZA UKREPANJE V IZREDNIH RAZMERAH (covid.rogaska) V ČASU 
PANDEMIJE VIRUSA COVID 19
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1) V primeru, da zbolite na delovnem mestu, se odpravite domov. Pri odhodu uporabljajte masko in rokavice. Svojega vodjo
nemudoma obvestite ustno ali telefonsko. Nikomur se ne približujte na manj kot 2 m. Obvezno pokličite svojega osebnega
zdravnika, ki vam bo dal navodila in uredil bolniški status.

2) Pravilo OSTANI DOMA velja za vse, ki imate temperaturo, nahod, kašelj, glavobol, bolečine v prsih, mišicah in sklepih ali
oteženo dihanje, oziroma imate doma osebo, ki kaže znake infekcije s korona virusom ali ima pozitiven test na
koronavirus. Ko ostanete doma, obvezno pokličite svojega osebnega zdravnika, ki vam bo dal navodila za nadaljnje
ravnanje.

3) Ravnanje v primeru, da je oboleli osebi odrejena osamitev

Zaposleni, ki mu je zdravnik zaradi suma ali razvoja bolezni odredil osamitev (karanteno, samo-izolacijo), mora ostati
doma dokler mu osebni zdravnik ne odredi zaključka staleža.

O pričetku bolniškega staleža in o njegovem razlogu je zaposleni dolžan nemudoma oz. takoj ko bo mogoče poročati
svojemu vodji. Svojemu vodji je dolžan poročati tudi čez 14 dni po pričetku bolniškega staleža in sporočiti ali bo odsotnost
nadaljeval ali pa bo stalež zaključil.

V primeru, da zaposleni po 14 dneh nastopa bolniške odsotnosti ne javi svojega statusa, ga vodja pokliče telefonsko in
ugotovi razlog za odsotnost.

4) Osebe, ki bolehajo s kroničnimi boleznimi se lahko izključijo iz delovnega procesa po presoji specialista medicine dela in
na podlagi rezultatov dosedanjih zdravniški pregledov. Zdravnik se bo pogovoril z delavcem oziroma bo opravil nujni
zdravniški pregled.

5) V primeru suma na okužbo v podjetju veljajo navodila, protokoli in postopki iz prilog k temu dokumentu.

Ob vrnitvi na delo v Steklarni Rogaška  upoštevajte  naslednje splošne ukrepe:
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Uporaba zaščitnih mask

V podjetju obvezno uporabljajte zaščitne maske na vratarnici ob prihodu na delo ali odhodu domov, v garderobnih prostorih, pri delu v
skupini če je razmik med delavci manjši od 2 m, pri prevzemu hrane v jedilnici in pri neposredni komunikaciji z drugimi osebami, če je
razmik med vami manjši od 2 m.

Pravilo velja do uradnega preklica obvezne uporabe mask v zaprtih prostorih.

Osebna higiena

V podjetju je obvezno vzdrževati higieno kašlja in kihanja v robec ali rokav, kot to predpisujejo zdravstvene smernice.

V podjetju je obvezno vzdrževati higieno rok. Roke si umijte z milom po kašljanju ali kihanju, pred obrokom, po obisku toaletnih
prostorov in ko so umazane.

Na osebno higieno opozarjajo tiskana obvestila na oglasnih deskah. V toaletnih prostorih in v delavnicah so na voljo umivalniki z milom,
papirnatimi brisačami in dezinfekcijskimi sredstvi. Na frekventnih mestih so avtomatski podajalniki dezinfekcijskega sredstva.

Čiščenje

Čistilna služba dnevno dezinficira kljuke, stikala za luči, gumbe avtomatov za kavo in pijačo, stopniščne ograje. O tem vodijo evidence.

Delavci ob koncu izmene očistite svoje stroje in orodje. Pisarniški delavci z dezinfekcijskim sredstvom obrišite tipkovnice in delovne
površine. Dezinfekcijska sredstva dobite v službi VZPD.

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA VIRUSA   - VZDRŽEVANJE HIGIENE
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Vhod in izhod mimo glavne vratarnice

Pred vhodom in izhodom si naj zaposleni in obiskovalci nadenejo zaščitne maske že pred vratarnico. Razmik med vstopajočimi in
izstopajočimi zaposlenimi naj bo 2 m. Takoj po vhodu si razkužijo roke.

Redčenje zaposlenih na delovnih mestih

Kjer je to mogoče, naj na delovna mesta prihajajo delavci v manjšem številu (vpeljava dveh izmen, drseči delovni čas, krajši
delovni čas pri izmenskem delu, da ni stikov med zaposlenimi v izmenah, delo od doma). Če to ni mogoče, naj bo delovni prostor
urejen tako, da bo razmik med zaposlenimi vsaj 2 m.

Službene poti

so ukinjene do preklica. Odrejajo se lahko izključno v soglasju z usmeritvami skupine Fiskars in skupine za ukrepanje v izrednih
razmerah.

Sestanki

V podjetju je število neposrednih sestankov zmanjšano na najnujnejše. Udeleženci naj uporabljajo maske ali ohranjajo medsebojni
razmik 2 m. Sestanki naj bodo kratki. Prostor naj bo med sestankom prezračevan. Za večje sestanke naj se uporabljajo elektronski
mediji in platforma TEAMS.

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA VIRUSA – ZMAJNŠEVANJE STIKOV
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Garderobe

Delovodje naj razporedijo delavce na tak način, da v garderobo vstopajo posamič ali tako, da je razmik med njimi vsaj 2 m. 
Garderobe naj  se  prezračujejo. Zaposleni v garderobah uporabljajo maske.

Jedilnica

Ob vstopu v restavracijo si umijte roke z milom ali si jih dezinficirajte z  dezinfekcijskim sredstvom. Med čakanjem v vrsti 

vzdržujte 2 m razdaljo in uporabljajte masko. Pred  in po malici dezinficirajte mizo in stol z dezinfekcijskimi sredstvi na mizi. Med 

malico vzdržujete 2 m razdaljo in upoštevajte higieno kašljanja in kihanja (uporabite rokav ali robec).

Kadilnice

Na urejenih prostorih za kajenje vzdržujte predpisano razdaljo 2 m in dosledno upoštevajte higieno rok in kašlja.

Kavni avtomati

Pri kavnih avtomatih se sme zadrževati istočasno  1 oseba. Pri uporabi kavnih avtomatov  je ravnajte v skladu v skladu z navodili 
za preprečitev širjenje virusa, ki so pritrjeni na avtomate.

Prevozna sredstva 

Zaposleni, ki uporabljate  skupno prevozno sredstvo, v času vožnje uporabljajte zaščitne maske. 

Obiskovalci 

glej Navodilo za zunanje obiskovalce in šoferje, Navodilo za zunanje izvajalce ter Navodilo za zunanje obiskovalce.

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA VIRUSA   - ZMANJŠEVANJE STIKOV
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sporočajo svojemu nadrejenemu. Ves čas uporabljajo zaščitnRavnanje v  primeru, da je na delovnem mestu delo opravljal 
zaposleni, ki ima znake okužbe z virusom COVID19 ali ima sum na okužbo

DELOVODJA

V primeru, da delavec zboli na delovnem mestu ali javi, da je zbolel doma, pa je delo na svojem delovnem mestu opravljal 
prejšnji dan,  delovodja  napoti zaposlene iz bližnjih/tveganih  delovnih mest v umivalnice. Nato o situaciji obvesti službo varnosti 
2113 in svojega nadrejenega. Delovodja nato med svoje zaposlene razdeli nove maske, ki jih ima za ta primer na zalogi. 
Delovodja nato sodeluje s skupino za ukrepanje covid.rogaska pri oceni tveganja in pri pripravi ukrepov. 

ZAPOSLENI

Najbližji sodelavci okužene osebe, ki je zbolela na delovnem mestu, zapustijo svoje delovno mesto. Z upoštevanjem 2 m 
razmaka  se napotijo v umivalnico kjer si z upoštevanjem varnega razmika snamejo maske in rokavice ter jih zavržejo v plastične 
vreče.  Pri tem se ne smejo dotikati zunanjih površin mask ali rokavic. Nato si z milom temeljito umijejo roke in nadenejo nove 
maske.  Na delovno mesto se vrnejo, ko bosta oprema in prostor razkužena. Vsaj 14 dni natančno opazujejo svoje zdravstveno 
stanje.

SLUŽBA VZPD

1. Odgovorne osebe v službi VZPD z delovodjo tveganega območja opravijo oceno tveganja in odredijo ukrepe. Ukrepe 
potrdi skupina za ukrepanje covid.rogaska.

2. V primeru, da oseba, ki je obolela na delovnem mestu, nima urejenega prevoza domov ali ni sposobna sama varno 
zapustiti podjetja, jo služba za VZPD začasno osami v prostoru za prvo pomoč. V tem času je prostor označen z napisom 
KARANTENA.

3. Ko obolela oseba prostor zapusti, ga PGD Steklarna Rogaška razkuži.

PRILOGA 2- POSTOPKI ZA RAVNANJE  V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO
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Navodilo za razkuževanje prostorov, kjer se je oboleli delavec zadrževal

S sredstvom za razkuževanje, ki vsebuje vsaj 60 % alkohola, ali 2% natrijevega hipoklorita očistimo površine, ki so bile v stiku z
okuženim. Njegove robčke, maske, rokavice odstranimo v posebno vrečko za smeti, jo označimo in zavržemo v komunalne
odpadke.

Oseba, ki izvaja razkuževanje, mora uporabiti masko z zaščito FFP3, očala, latex rokavice, zaščitno obleko (plašč ali tyvek
kombinezon). Po čiščenju prostora, razkužimo tudi OVO. Oblačila pospravimo v plastično vrečo in jo označimo z datumom.
Operemo jo lahko po 5 dneh.

Večje površine razkužuje PGD Steklarna Rogaška.

PRILOGA 3 - NAVODILO ZA RAZKUŽEVANJE PROSTOROV
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