
Navodila organizatorjem in 

udeležencem dogodkov v poslovnih 

prostorih GZS  

Preprečevanje okužbe z virusom 

SARS-CoV-2019 
 
Z namenom zaščite vseh oseb, ki se nahajajo v prostorih Gospodarske zbornice 
Slovenije, se pri izvedbi srečanj skupine ljudi držimo naslednjih priporočil: 

• Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, NE rokujemo se. 
• Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 2 metra.  
• Roke si redno in temeljito umivamo z milom in vodo, umivanje naj poteka 

najmanj 20 sekund. Milo in voda sta dostopna v toaletnih prostorih GZS. 
• Roke lahko razkužimo z razkužilom, ki ga najdemo ob vhodu in ob dvigalih. 

Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. 
vstopanje v ali izstopanje iz dvorane, pri odhodu na stranišče ali iz stranišča), 
ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 

• Ne dotikamo se oči, nosu in ust. 
• Upoštevamo pravilno higieno kašlja.  
• Izogibamo se daljšega sobivanja v zaprtih prostorih.  
• Vsi zunanji obiski morajo biti vnaprej najavljeni na recepciji, nenajavljenih 

gostov praviloma ne sprejemamo. Organizatorjem srečanj priporočamo, da na 
recepciji pustijo seznam udeležencev dogodka, kjer je naveden kraj in čas 
dogodka, in iz katerega so razvidni tudi sledeči podatki: ime in priimek 
udeležencev, bivališče udeležencev, kontaktni podatki udeležencev ter 
kontaktni podatki organizatorja. Za dogodke med 10 in 50 udeleženci je tak 
seznam obvezen. 

• Vsi udeleženci se morajo zglasiti na recepciji, kjer je obvezno tudi, da si 
izmerijo telesno temperaturo. Če temperatura ni povišana, se z dvigalom ali 
peš po stopnicah odpravijo v prostor dogodka. V primeru, da je temperatura 
povišana, se dogodka žal ne morejo udeležiti – napoteni so domov in usmerjeni 
k posvetovanju z osebnim zdravnikom, ki jim odredi nadaljnje ravnanje. 
Dogodkov na GZS se lahko udeležijo le zdrave osebe (brez znakov akutne 
okužbe dihal ali povišane telesne temperature). 

• Vsi zunanji gostje morajo parkirati v kleti 1 ali na zunanjem parkirišču GZS. 
Direktnega dostopa do prostorov poslovne stavbe GZS ne omogočamo – 
dvigala iz kleti 1 ne vozijo. Udeleženci dogodkov in zunanji gostje se do 
recepcije odpravijo po stopnicah. 

• V vseh skupnih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask, tudi če je 

med osebami zagotovljena ustrezna varnostna razdalja. Nošnja mask je 

obvezna celoten čas trajanja dogodka.  

• Zaščitnih mask za udeležence GZS ne zagotavlja. 



 

 



 

  



 


