Za zagotavljanje varnosti pred okužbo s koronavirusom Covid-19 smo pripravili navodila, po katerih se je treba ravnati pred in med dogodkom ter po njem.

Navodila za izvajanje preventivnih zdravstvenih ukrepov za omejitev
širjenja koronavirusne bolezni Covid-19 na področju organiziranja dogodkov
za zunanje udeležence v dvorani in drugih poslovnih prostorih
Uradnega lista RS, d. o. o.
►► Udeležba na dogodku, ki ga organizira družba Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije,
d. o. o., (URL) v lastnih prostorih, je dovoljena samo zdravim osebam.
►► Na dogodku bomo zagotovili ustrezno varnostno razdaljo (vsaj 1,5 m) med udeleženci.
►► Pred predavalnico in v njej ter v sanitarijah bodo nameščeni podajalniki za razkužilo in druga navodila preventivnega ravnanja.
►► Vsak udeleženec bo imel zagotovljeno svojo mizo, gradivo, pisalo in plastenko z vodo, ki jih
bomo predhodno razkužili. Na voljo vam bodo razkužila in papirnate brisače, če boste želeli
dodatno sami poskrbeti za razkuževanje.
►► Predvideni odmori bodo potekali v skladu z urnikom dogodka. Med odmori vam priporočamo
držanje fizične/socialne distance, kolikor je to možno.
►► Pred dogodkom in po njem ter med odmori se, prosimo, zadržujte le v za to predvidenih
prostorih (dvorana, predprostor, toalete ob dvorani in eventualno v prostoru naše bivše
knjigarne) in po potrebi zunaj poslovnih prostorov družbe.
►► Pred dogodkom in med odmori bomo poskrbeli za ustrezno zračenje dvorane. Na dogodku
vam bomo v odmoru/ih postregli s toplimi napitki (kava, čaj) in zagotovili brezkontakten način dostopa do napitkov.
►► Na dogodku vam bomo med odmorom postregli s prehrano, ki bo ustrezno pakirana v plastično in razkuženo embalažo;
►► Uporaba zaščitnih mask je obvezna pred in med dogodkom ter po njem do odhoda iz poslovnih prostorov Uradnega lista. Izjema od obveznega nošenja mask bo lahko le v času izvajanja
samega dogodka, ko boste udeleženci sedeli za svojimi mizami. V tem primeru lahko organizator dogodka, ali predavatelj predlaga opcijo izvedbe dogodka brez mask, vendar se morate za to opcijo odločiti vsi udeleženci. Udeleženci se lahko odločite tudi za opcijo, po kateri
samo predavatelji ne nosijo mask (zaradi lažje izvedbe predavanja). Med odmori in po koncu
dogodka je nošenje mask znova obvezno.
Maske si preskrbite udeleženci sami.
Udeleženci si morate zaščitno masko namestiti pred vstopom v poslovne prostore URL.
Pred dvorano bo nameščen poseben koš, v katerega boste lahko odvrgli uporabljene
zaščitne maske med dogodkom.
►► URL kot družba ne sprejema nobene odgovornosti zaradi nespoštovanja teh navodil in zaradi
morebitne okužbe udeležencev s Covid-19.
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