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PREVENTIVNI UKREPI PROTI 
ŠIRJENJU VIRUSA COVID-19 
V SKUPINI PV V MAJU 2020

Skladno z rahljanjem ukrepov proti širjenju koronavirusa na ravni države smo v družbah Skupine 

Premogovnik Velenje sprejeli SLN10/20 KSN1, ki smo vam ga posredovali pred prazniki.

Od ponedeljka, 4. maja dalje, se večina dela, ki je bila v času izrednih razmer opravljena od doma, 

opravi v službi. Kljub omilitvi določenih ukrepov vas prosimo, da se tudi v prihodnje držite vseh 

navodil, ki izhajajo iz zgoraj omenjenega SN, ter vseh do zdaj sprejetih na ravni države in podjetja.

V varovano območje PV 
je dovoljen vstop samo 
zdravim.

Vsi zaposleni smo 
dolžni stalno skrbeti za 
osebno higieno in do-
sledno higieno rok.

V kolikor ni mogoče za-
gotoviti primerne med-
sebojne razdalje (vsaj 
1,5 metra), je obvezna 
uporaba zaščitnih obra-
znih mask pri vstopu 
v varovano območje, v 
kletko izvoznega stroja, 
v prezivnici, na hodni-
kih in drugih skupnih 
prostorih, pri tiskalnikih 
in kopirnih strojih, pri 
odhodu na malico …

Priprava hrane in upora-
ba kuhinj za te namene 
ni dovoljena. Na voljo 
so hladne malice, uži-
vanje hrane se izvaja 
izključno v pisarnah ali 
v za to pripravljeni jedil-
nici. Prav tako ni dovo-
ljena uporaba skupnih 
miz za malico. 

Prostore na površini 
redno zračimo.

Dostop do prostorov 
dežurnega rudnika je 
dovoljen izključno poo-
blaščenim osebam, vsa 
komunikacija z dežur-
nim poteka preko tele-
fona ali e-pošte.

Nepotrebno zadrževa-
nje in druženje zaposle-
nih v skupnih prostorih 
ni dovoljeno. 

Ker zaradi rahljanja ukrepov bele-
žimo porast zaposlenih na delu, vas 
želimo opozoriti, da sta ob morebi-
tni zasedenosti glavnega parkirišča 
NOP za parkiranje še vedno na 
voljo parkirišče ob Partizanski cesti 
(nasproti mostu pri HTZ – na levi 

Dežurna čistilka bo 
poskrbela, da se sproti 
razkužujejo skupni pro-
stori, tiskalniki in druga 
skupna oprema.

PARKIRIŠČA
strani ceste, če se peljete iz smeri 
NOP) ter parkirišče za Delavnico 
zaščitnih sredstev HTZ (peljete se 
med delavnico in upravno stavbo 
HTZ ter za delavnico takoj zavijete 
levo mimo parkinga, ki ga ima v 
najemu Veplas). 

Prosimo vas, da ne parkirate na 
neoznačenih predelih ali zelenicah. 
Za dopoldansko izmeno je od torka, 
5. 5. 2020, od pete ure dalje (do 14. 
ure) vzpostavljen prehod mimo 
vratarnice HTZ. 

Prepovedano je druženje 
na hodnikih in ob kavi.


