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Zadeva: UKREPI COVID-19 – usmeritve glede znanstvenoraziskovalnega dela 
 

Glede na aktualne razmere v zvezi s COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki 
temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov in je pripravila naslednje usmeritve, kako izvajati 
znanstvenoraziskovalno delo ob upoštevanju navodil vlade in NIJZ, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor 
Papič, sprejel naslednji 

S K L E P 
 

Zaradi pomembnosti znanstvenoraziskovalnega dela je potrebno zagotoviti izvajanje znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti ob upoštevanju omejitev, nastalih zaradi epidemije COVID-19.  

 

Priporočamo, da se raziskovalno delo v največjem možnem obsegu izvede v obliki dela na domu ali brez osebnega 

stika. V primerih, ko je potrebno raziskovalno delo izvajati v prostorih UL, je fakulteta dolžna izdelati protokole 

za zagotavljanje varnosti pred okužbo pri znanstvenoraziskovalnem delu. Pri izdelavi teh protokolov je potrebno 

predvideti:  

- število oseb, ki so lahko hkrati prisotne v določenem prostoru (upoštevaje velikost prostorov, fizične 

distance med zaposlenimi najmanj 1,5 m, možnost prezračevanja), 

- zaščitna sredstva (zaščitne maske in druga osebna varovalna oprema), 

- možnosti razkuževanja in umivanja rok ter razkuževanja predmetov in delovnih površin,  

- protokole prezračevanja prostorov,  

- protokole prehajanja med fizično ločenimi enotami, 

- možnost dela v izmenah. 

 
Odgovorni nosilci posameznih programov in projektov na osnovi protokolov pripravijo konkreten načrt dela, ki 
upošteva potrebe projektov/programov in omejitve iz zgornje točke.  
 
Raziskovalci so pri svojem delu dolžni upoštevati ukrepe, določene s strani službe za varnost in zdravje pri delu 
ter pooblaščenim zdravnikom specialistom medicine dela prometa in športa, ki opredelita posebne zahteve ob 
upoštevanju  značilnosti procesa dela. 
 
Zaposlene je potrebno opozoriti, da v primeru prisotnosti simptomov in znakov akutne okužbe dihal ne smejo 
biti prisotni v prostorih fakultet. Dolžni so ostati doma in se ravnati po znanih priporočilih (poklicati svojega oz. 
dežurnega zdravnika itd.). 
 

Sklep velja za čas po 3. 5. 2020, ko predvidevamo sprostitve omejitev in velja do preklica. 
 
S spoštovanjem, 
         

prof. dr. Igor Papič 
                  rektor 
Poslano:  

- Vsem naslovnikom po elektronski pošti;  
- V arhiv.  

NUJNO OBVESTILO  
 
Vsem zaposlenim in študentom Univerze v Ljubljani              Datum: 22. 4. 2020 

Nina
Žig UL


		2020-04-22T16:53:06+0200
	IGOR PAPIČ




