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Navodila za študente ob vstopu v prostore Zdravstvene fakultete
Zaradi dodatnega sproščanja ukrepov Vlade RS, smo se odločili, da tudi na naši fakulteti sledimo
temu. Pred vami so navodila za vstop v prostore ZF.
Izvajanje študijskih obveznosti se tudi po 25. 5. 2020 v čim večji možni meri izvaja na daljavo
(on-line). Vse oblike pedagoškega dela, ki jih zaradi narave dela ni mogoče izvesti preko spleta
in so nujne za dokončanje študijskih obveznosti, se v tem študijskem letu lahko izvedejo ob
fizični prisotnosti študentov na Zdravstveni fakulteti. Preverjanja znanj in veščin se v čim večji
meri izvaja preko spleta, izvedba izpitov s fizično prisotnostjo pa je dovoljena, če drugače ni
mogoče izvesti preverjanja znanja, pri čemer pa morajo biti izpolnjeni pogoji, navedeni v
nadaljevanju.
A) Vstop v prostore Zdravstvene fakultete
1. Vstop v prostore Zdravstvene fakultete bo za študente možen od 25. 5. 2020 dalje.
2. Vstop študentov je dovoljen zaradi opravljanja vaj, izvedbe izpitov in drugih oblik
preverjanja znanja, nakup študijskega gradiva v vložišču fakultete in izposoje knjižničnega
gradiva.
3. Iz kakršnihkoli drugih razlogov gibanje po fakulteti ni dovoljeno. Zunanja čitalnica je do
nadaljnjega zaprta.
4. Uporaba računalnikov, ki so na hodnikih fakultete, ni dovoljena.
5. Vstop v pisarne Službe za študijske zadeve (referat) zaenkrat ni dovoljen. Zaposlene v Službi
za študijske zadeve se kontaktira izključno preko e-pošte.
6. V prostore Zdravstvene fakultete smejo vstopiti zdrave osebe brez vidnih znakov okužbe s
koronavirusom.
7. V prostore Zdravstvene fakultete ne smejo vstopiti študenti, ki so bili zadnjih 14 dni v stiku z
osebo, ki ima potrjeno okužbo s koronavirusom.
8. Študent si mora pred vstopom v Zdravstveno fakulteto nadeti zaščitno masko, ki si jo
priskrbi sam.
9. Ob vstopu v Zdravstveno fakulteto si študent:
a. umije roke z milom in vročo vodo v sanitarijah v pritličju ali
b. razkuži roke (razkužilo je na mizi ob vratarnici).

10. Po najkrajši poti odide do prostora, ki ga bo uporabljal za izvedbo vaj ali izpita oz. do
vložišča ali knjižnice.
11. Pred prostorom počaka na izvajalca vaj ali izpitov na varnostni razdalji od ostalih študentov
(najmanj 1,5 m).
12. Med prisotnostjo v prostorih fakultete (kabineti, predavalnice) mora študent upoštevati
pravila obnašanja, ki jih je izdal NIJZ:
a. skrbi za ustrezno higieno rok in kašlja,
b. nosi zaščitno masko,
c. ohranja varnostno razdaljo (najmanj 1,5 m).
13. Po končanih obveznostih, nemudoma zapusti Zdravstveno fakulteto.
B) Izvedba vaj
1. Vaje, ki se bodo po 25. 5. 2020 izvajale na Zdravstveni fakulteti, morajo biti razpisane na
urniku.
2. Protokole in navodila za izvedbo vaj v posameznem laboratoriju boste prejeli od izvajalca
vaj.
3. Ob vstopu v prostore fakultete veljajo pravila, navedena zgoraj.
Kljub pričetku izvajanja dela študijskega procesa na Zdravstveni fakulteti, bo izvajanje študijskih
obveznosti potekalo s številnimi omejitvami. Zato vas vljudno prosimo za sodelovanje z učitelji
ter za razumevanje in strpnost, za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo. Le s skupnimi močmi
bomo lahko uspešno zaključili študijsko leto.
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