SMERNICE ZA OBISKOVALCE ARHIVA OB PONOVNEM POSTOPNEM
ODPRTJU ARHIVA PO IZREDNIH UKREPIH ZAPRTJA ZARADI KORONAVIRUSA
ZA STRANKE / UPORABNIKE
Najpomembnejša pot prenosa novega
koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko
onesnaženih rok.
Roke vedno obravnavamo kot kontaminirane,
izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.
Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za
okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje
samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.
Popolne varnosti ni.

Pri preprečevanju okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako kot pri
drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati
splošna priporočila:
• Ključnega pomena je umivanje rok z milom in vodo, v primeru, da v bližini
ni umivalnika za roke, le-te razkužite. V ta namen uporabite namensko
razkužilo za roke s 60 do 80 % alkohola.
• Skrbno si umijte roke z milom in vodo, še posebej po kihanju, kašljanju,
brisanju nosu, ali uporabite razkužilo za roke.
• Upoštevajte higieno kašlja. Preden zakašljate ali kihnete, si usta in nos
pokrijete z robcem ali z zgornjim delom rokava. Robec nato odvržete v koš
za odpadke in obvezno umijete ali razkužite roke.
• Pazite, da se z rokami ne dotikate oči, nosu in ust.

• Izogibajte se tesnim stikom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake bolezni
COVID-19.
• V primeru, da zbolite, ostanite doma.
• V času povečanega pojavljanja okužb dihal in epidemije COVID-19 se
izogibajte prevelikemu številu ljudi v zaprtih prostorih.

Potek obiskov v prostorih arhiva za stranke / uporabnike
• V arhiv lahko vstopajo samo zdrave osebe, brez znakov okužbe dihal (npr.
nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura,
motnje okušanja, vonja…).
• Za vse obiskovalce je v vseh prostorih arhiva ves čas obiska obvezna
uporaba lastne zaščitne obrazne maske, ali druge oblike zaščite ustnega in
nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta.
V kolikor obiskovalec pride brez obrazne zaščite, dobi ob vhodu v arhiv
masko za enkratno uporabo.
• Pri vstopu v arhiv in ob izhodu iz arhiva si obvezno razkužite roke.
• Ob vhodu v avli arhiva so navodila za pravilno ravnanje z masko, pravilno
umivanje rok in pravilno kašljanje/kihanje.
• Razkužila so nameščena v avli arhiva ob vhodu v arhiv na levi strani
notranjih vrat, pred garderobnimi omaricami, pred čitalnico na vhodu v
sprejemno pisarno in v čitalnici.
• Ves čas je treba ohranjati priporočeno varnostno razdaljo (1,5 do 2 m). V
arhivu so nameščene talne opozorilne oznake za ohranjanje razdalje.
• Čim manj se dotikajte površin in predmetov, le toliko, kot je nujno potrebno.

Število strank v poslovnih prostorih
Glede na strokovna izhodišča NIJZ, da posamezen poslovni prostor zagotavlja 1520 m2 površine na posamezno stranko, v kolikor je v poslovnem prostoru naenkrat
prisotnih več oseb, so navodila za sprejemno pisarno in čitalnico arhiva naslednja:
• V sprejemni pisarni je lahko le ena stranka, ostale stranke čakajo pred
sprejemno pisarno na varni razdalji (najmanj 2 m).
• Gotovinsko plačevanje ni možno. Plačilo se izvede preko položnic.
Reprodukcije in položnice se stranki izročijo v ovojnici.
• Prejeto ovojnico (tiskarski papir) doma pustite odležati najmanj 3 ure.
• Pred in po uporabi gradiva si umijte ali razkužite roke. Ne listajte gradiva z
oslinjenimi prsti.
• V čitalnici arhiva je lahko največ 7 obiskovalcev (po ena oseba za mizo v
vsaki drugi vrsti na levi in desni strani čitalnice).
• Obisk čitalnice je treba obvezno napovedati vsaj en dan prej (po telefonu,
e-pošti) zaradi zagotavljanja dovoljenega števila obiskovalcev v čitalnici ter
navesti oznako naročenega gradiva in tehnično enoto (največ 5 arhivskih
škatel).
• Do preklica je delovni čas čitalnice vsak delavnik med 8:00 in 14:00 uro.
• Za uporabnike arhivskega gradiva v čitalnici je obvezna uporaba rokavic, ki
so na voljo v čitalnici. Po uporabi se rokavice odvrže v koš za smeti.
Obiski razstav in dogodkov v arhivu
• Posvetovanj, izobraževanj, srečanj, odpiranj razstav in drugih večjih
prireditev v arhivu ni do razglasitve umika prepovedi s strani NIJZ in Vlade
RS.

