
NAVODILA ZA VARNO DELO IN PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE 
Z VIRUSOM SARS-COV2 (COVID-19)   NAZIV GLEDALIŠČA 
 

UPOŠTEVANJE SPLOŠNIH PREVENTIVNIH UKREPOV IN UKREPOV OB OKUŽBI 

ZAPOSLENEGA 
 
Za zagotavljanje varnega dela zaposlenih ob (postopnem) vračanju na delo je potrebno upoštevanje 
»*Navodil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom 
SARS-COV2 (COVID-19)*« in »*Navodila ob (potrjeni) okužbi zaposlenega z virusom SARS-COV2 
(COVID-19)*«. Omenjena navodila prilagamo kot prilogi tega dokumenta. 
 
Na spletni strani NIJZ se nahajajo navodila za preprečevanje okužb z virusom SARS-CO2 ( 
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 ) ter ustrezno prezračevanje ( 
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-
sirjenja-okuzbe-covid-19). 
 
 
V specifičnih situacijah zaradi narave dela ni možno spoštovati enega od temeljnih ukrepov za 
preprečevanje prenosa virusa (t. j. varnostna razdalja vsaj 1,5 m). Z doslednim upoštevanjem splošnih 
navodil in navodil navedenih spodaj je možno tveganje za prenos virusa zmanjšati, ne pa popolnoma 
izključiti. 
 
 

PREVENTIVNI UKREPI OB PRIHODU ZAPOSLENIH/STRANK/GOSTOV 
 

ZDRAVSTVENO STANJE 
 
 
 
1.     Zaposleni, ki imajo simptome in znake akutne bolezni dihal, naj 
ostanejo doma in naj ne prihajajo na delovno mesto. Prav tako je priporočljivo, da ostanejo zaposleni 
doma, če z virusom zboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt). 
 
2.     Enako velja za stranke in goste – priporočamo predhodno opozarjanje 
na spoštovanje zgoraj navedenega. 
 
3.     V primeru merjenja telesne temperature pri vhodu v zgradbo, naj se 
le-to izvaja z brezstičnim termometrom. 
 
 
 

HIGIENA 
 
4.     Ob vhodu naj bodo obešena navodila za ustrezno uporabo zaščitnih 
mask. Le-te so za stranke/goste obvezne. Zaposleni naj maske uporabljajo na vseh skupnih površinah 
zgradbe, ob delu s strankami/gosti ali v specifičnih situacijah (glej nadaljevanje besedila). 
 
5.     Ob vhodu naj bodo obešena navodila za ustrezno higieno rok, kašlja 
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in/ali kihanja ter preventivnega obnašanja. Pri vhodu in na drugih skupnih prostorih naj bodo na 
razpolago razkužilna sredstva, ki vsebuje vsaj 60-95% alkohola. 
 
 

ZMANJŠEVANJE STIKOV MED ZAPOSLENIMI, MED ZAPOSLENIMI IN STRANKAMI/GOSTI TER 

MED STRANKAMI/GOSTI 
 
6.     V primeru, da si 2 ali več zaposlenih deli isti prostor, naj bo med 
mizami zagotovljena ustrezna varnostna razdalja –  vsaj 1,5 m ali več. V kolikor to ni izvedljivo, je 
potrebno urediti ustrezno razmejitev (npr. 
»pleksi« steklo) med zaposlenimi ali nadomestno delovno mesto za nekatere zaposlene. Le-ti lahko 
delo izvajajo od doma (v kolikor je to možno) ali v različnih izmenah. Priporočljivo je pogosto 
zračenje. 
 
7.     Sestanki zaposlenih naj (v kolikor je možno) potekajo preko 
telekomunikacijskih poti. Kadar se bodo sestanki odvijali v prostorih zgradbe, naj bodo prostori tako 
veliki, da bodo omogočali interakcijo zaposlenih na ustrezni varnostni razdalji. V primeru 
dolgotrajnega dela je potrebno zračenje na 2-3 ure, priporočljivo je po vsakem sestanku. Potrebno je 
razkuževanje površin. 
 
8.     V garderobah se naj istočasno ne zadržuje veliko število ljudi. 
Priporočamo, da se le-to omeji na 2-3 osebe hkrati. Zaposleni naj ves čas uporabljajo točno določeno 
mesto, kjer tudi odlagajo svoje stvari (torbice, nahrbtnike, oblačila ipd.). V kolikor garderobe tekom 
enega dneva uporablja večje število skupin (npr. igralskih zasedb), je potrebno čiščenje in 
razkuževanje površin med posamezno uporabo. Priporočljiva je zamenjava oblazinjenega pohištva 
(tkanina) s takšnim, ki omogoča lažje čiščenje (npr. 
ravne lesene, plastične ali kovinske površine). V primeru stolov iz tkanine, ki jih je težje razkužiti, naj 
se uporabi polivinilna prevleka za enkratno uporabo. 
 
9.     Stranke/gosti naj bodo predhodno naročeni ob točno določenih 
terminih, da ne bi prihajalo do kopičenja ljudi znotraj prostorov zgradbe. 
V izogib slednjemu svetujemo prihod strank/gostov v zgradbo kar se da točno – ne prej kot 5 minut 
pred predvidenim terminom. Prav tako je zaželeno, da stranke/gosti po končanih obveznostih 
zapustijo zgradbo in se ne zadržujejo v prostorih zgradbe. 
 
10.  Delo s strankami/gosti naj poteka na ustrezni varnostni razdalji – vsaj 1,5 m ali več. Pri tem je 
obvezna uporaba mask, rokovanje je odsvetovano. Po odhodu stranke/gosta je potrebno razkužiti 
površine, katerih se je le-ta dotikal, prostor pa prezračiti (priporočljivo po vsakem obisku, še posebej 
pa ob dolgotrajnem sodelovanju). 
 
11.  Ob ponovnem dovoljenju prisotnosti gledalcev, bo potrebno le-te razporediti na način, da bo 
zagotovljena ustrezna varnostna distanca. 
Predvidoma bodo lahko gostje sedeli z razmakom vsaj 2 prostih sedežev in 1 proste vrste. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREVENTIVNI UKREPI ZA SPECIFIČNA DELOVNA MESTA 
 
 
 

TEHNIČNE SLUŽBE (odrsko-scenska dela, luč, ton): 
 
12.  V kolikor je možno, naj posamezna opravila izvaja le ena oseba. V nasprotnem primeru je 
potrebna uporaba zaščitnih mask. 
 
13.  Zaposlene spodbujajte, da med sabo tekom izmene čim manj izmenjujejo delovno opremo (npr. 
izvijače ali drugo orodje, telefone, računalnike itd.). 
 
14.  Po uporabi je priporočljivo razkuževanje uporabljenih pripomočkov. 
 
 
 

TEHNIČNE SLUŽBE (frizerska in maskerska dela): 
 
15.  Priporočljiva razdalja med zaposlenim in frizerjem/maskerjem naj bo vsaj 1 m oziroma največja 
možna razdalja, ki jo narava dela dopušča. 
 
16.  V prostoru za friziranje/maskiranje naj bo prisoten le en par (t. j. 
zaposleni – frizer/masker). V kolikor velikost prostora omogoča, je lahko naenkrat več le-teh, vendar 
mora biti zagotovljena varovalna razdalja med paroma vsaj 2 m. 
 
17.  Frizer/masker si umije ali razkuži roke pred in po delu z vsakim zaposlenim ter vmes, če delo 
prekine. Enako velja za zaposlenega ob prihodu in odhodu. 
 
18.  Frizer/masker nosi obrazno masko in vizir ali kirurško masko IIR in zaščitna očala. Masko naj 
zamenja na 2 do 3 ure oz. prej, če se zmoči. 
Vizir za pred delom z naslednjo osebo obriše z alkoholnim razkužilom, enako zaščitna očala. Kadar je 
možno, naj zaščitno masko uporabi tudi zaposleni. 
 
19.  Obrazni kontakt (položaj obraz proti obrazu) naj se čim bolj omeji. 
 
20.  Po vsaki osebi je treba očistiti in razkužiti delovni pribor in pripomočke (škarje, glavnike, sponke, 
krtače, čopiče ipd.) z izjemo tistih, ki so za enkratno uporabo ali se sterilizirajo. Držalo in gumbe 
sušilnika za lase ali drugih električnih pripomočkov se po vsaki osebi obrišejo z razkužilnim sredstvom. 
 
21.  Po vsaki obravnavi je potrebno očistiti in razkužiti odlagalne površine za delovne pripomočke in 
naslonjala stola za glavo in za roke ter površine, kamor oseba odloži svojo torbo. V primeru stolov iz 
tkanine, ki jih je težje razkužiti, naj se uporabi polivinilna prevleka za enkratno uporabo. Priporočljivo 
je zračenje. 
 
22.  Brisače naj se perejo pri temperaturi najmanj 60 °C, bolje 90 °C. 
Ogrinjala naj bodo za enkratno uporabo. Če so pralna, se zamenjajo za vsako osebo in perejo pri 
temperaturi vsaj 60 °C. 
 
23.  Pred frizerskimi deli je priporočljivo umivanje las. 
 



24.  Ob uporabi kontaktnih ličil naj bodo le-ta dodeljena zgolj eni osebi (šminke, laki, čopiči za 
trepalnice, blazinice za maske ipd.). 
 
25.  Zaposleni naj na omenjene obravnave nosijo le najnujnejše stvari, ostale pustijo v garderobi. 
 
 
 

TEHNIČNE SLUŽBE (garderoba in izdelovanje kostumov): 
 
26.  Priporočljiva razdalja med zaposlenim in krojačem/šiviljo naj bo vsaj 
1 m oziroma največja možna razdalja, ki jo narava dela dopušča. 
 
27.  V prostoru za izdelavo kostumov naj bo prisoten le en par (t. j. 
zaposleni – krojač/šivilja). V kolikor velikost prostora omogoča, je lahko naenkrat več le-teh, vendar 
mora biti zagotovljena varovalna razdalje med paroma vsaj 2 m. 
 
28.  Krojač/šivilja si umije ali razkuži roke pred in po delu z vsakim zaposlenim ter vmes, če delo 
prekine. Enako velja za zaposlenega ob prihodu in odhodu. 
 
29.  Krojač/šivilja ob delu z zaposlenimi nosi obrazno masko in vizir ali kirurško masko IIR in zaščitna 
očala. Masko naj zamenja na 2 do 3 ure oz. 
prej, če se zmoči. Vizir pred delom z naslednjo osebo obriše z alkoholnim razkužilom, enako zaščitna 
očala. Zaščitno masko nosi tudi merjenec. 
 
30.  Po vsaki osebi je treba očistiti in razkužiti uporabljen delovni pribor in pripomočke (npr. šiviljski 
meter). 
 
31.  Po vsaki obravnavi je potrebno očistiti in razkužiti površine s katerimi je lahko oseba v stiku, npr. 
stopnička, kabina za pomerjanje ipd. 
Priporočljivo je tudi zračenje. 
 
32.  Možen je tudi prenos virusa preko tkanin ali plastičnih/kovinskih dodatkov na oblačilih po tem, 
ko oseba kostum že pomeri. Naenkrat svetujemo izdelavo enega kostuma. Ob izdelavi/predelavi 
drugega kostuma je potrebna ustrezna higiena rok ter razkuževanje delovnih pripomočkov in površin. 
Če je krojač/šivilja zaskrbljen in če to omogoča proces dela, lahko za večjo varnost pomerjena 
kostume pred nadaljevanjem dela deponira za 1 do 2 dni. 
Vse potrebne dodatke (gumbe, zadrge, okrasne dodatke…) naj razkuži z alkoholnim razkužilom (npr. 
obriše z alkoholnim robčkom). 
 
33.  V odvisnosti od materiala, se obutev (ki je del kostuma) obriše z raztopino detergenta ali z 
razkužilnim sredstvom. Po obdelavi obutve je potrebna ustrezna higiena rok ter razkuževanje 
delovnih pripomočkov in površin. Za varno delo brez čiščenja je potrebno deponiranje obutve za 5 
dni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMETNIŠKA ENOTA 
 
34.  Pri delu je potrebno zagotoviti, da se v istem prostoru naenkrat zadržuje najmanjše možno 
število zaposlenih, ki še zagotavlja ustrezen potek dela – npr. v času branja besedil, vaje ipd. Te 
dejavnosti naj potekajo v dovolj velikih prostorih, kjer je tudi možnost ustreznega zračenja 
(prezračevanje na 2-3 ure). 
 
35.  Pri delu, kjer ni potreben osebni kontakt (npr. branje besedila), naj zaposleni ohranjajo socialno 
distanco. 
 
36.  Pri delu, kjer prihaja do osebnih kontaktov (npr. vaje za uprizoritve), zaposlenim, če je razdalja 
manjša od 1,5 m, svetujemo uporabo zaščitne opreme. Zaradi specifike dela, kjer je ob glasnem 
govorjenju (nastajanje aerosolov) izrednega pomena tudi nebesedno izražanje, svetujemo uporabo 
zaščitnih vizirjev. Vizir se po vsaki uporabi obriše z alkoholnim razkužilom. 
 
37.  Navodila obnašanja v garderobah (glej zgoraj). 
 
38.  Navodila ob stiku z drugimi zaposlenimi (glej zgoraj). 
 
Viri: 
 
·        spletna stran ZMDPŠ: https://www.anticovid.zmdps.si/ 
 
·        spletna stran NIJZ: 
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 
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