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Podjetje Golden Forest d.o.o. je skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

(NIJZ) ter ukrepov in priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) sprejelo varnostne 

ukrepe in higienske standarde, s katerimi je poskrbljeno za varnost in zaščito zaposlenih in 

gostov. Pri tem smo upoštevali higienska priporočila po priporočilih Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje, objavljena v dokumentu Higienska priporočila za izvajanje turistično-gostinske 

dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2, z dne 30.9.2020. 
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OSNOVNI VARNOSTNI UKREPI 

 Namestitev navodil za preventivno zaščitno ravnanje na vidnih mestih v objektu 

 Spremljanje sprememb in dopolnitev priporočil in aktualnih informacij 

 Upoštevanje ključnih načel preprečevanja: 

 Spremljanje osebnega počutja ter znakov in simptomov akutnih okužb dihal 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo 

 V primeru nedostopnosti mila in vode razkuževanje z namenskim razkužilom za roke 

 Izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami 

 Zakrivanje ust in nosa z obrazno masko v zaprtih prostorih 

 Upoštevanje zadostne medosebne razdalje, ki je najmanj 1,5 – 2 m 

 Izogibanje velikemu številu ljudi v zaprtih prostorih 

 Večkratno dnevno temeljito prezračevanje zaprtih prostorov 

 Upoštevanje pravilne higiene kašlja  

 Uporaba zaščitnih mask in razkužil, ki so dosegljivi v objektu 

 Upoštevanje varnostnega protokola, ki ga narekujejo lokalne oblasti 

 Zagotavljanje potrebne zaščitne opreme za hotelsko osebje 

 Omejevanje fizičnih stikov med hotelskim osebjem 

 Spremljanje zdravstvenega stanja osebja in povečanje pozornosti na bolezenske znake dihal 

 Seznanjanje osebja z načinom izvajanja zaščitnih ukrepov in zaščitnim delovanjem 

 Zagotavljanje zadostne medosebne razdalje med hotelskim osebjem 
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VARNOSTNI UKREPI – RECEPCIJA IN SKUPNI PROSTORI 

 Upoštevanje predpisane varnostne razdalje med posamezniki v vrsti pred recepcijo v razmiku najmanj 

1,5m 

 Preprečevanje fizičnih stikov z gosti s pomočjo zaščitne pregrade 

 Dostopnost razkužil za roke v bližini recepcije  

 Redno razkuževanje recepcijskega pulta in redno prezračevanje skupnih prostorov  

 Možnost uporabe brezkontaktnih termometrov za preverjanje telesne temperature  

 Omogočanje in priporočanje brezgotovinskega plačevanja 

 Predhodna dezinfekcija kartic za dostop v sobo in njihova predaja gostu na varen način 

 Priporočaje posamične uporabe dvigala ali hojo po stopnicah  

 Odstranitev oziroma prilagoditev predmetov v skupni rabi   

 Redno čiščenje in razkuževanje skupnih prostorov  

 

VARNOSTNI UKREPI – RESTAVRACIJA IN BAR 

 Omejevanje fizičnih stikov v restavraciji in skupnih prostorih 

 Postavitev miz v restavraciji in lokalu v predpisanem razmaku najmanj 1,5 m 

 Omejitev števila gostov v restavraciji in lokalu zaradi upoštevanja zadostne medosebne razdalje 

 Dostopnost do razkužil za roke ob vstopu v restavracijo in lokal 

 Redno razkuževanje skupnih površin, miz in stolov 

 Temeljito razkuževanje kuhinjskega inventarja in pripomočkov 

 Možnost dostave oziroma postrežbe hrane v nastanitveno enoto  

 Priprava in postrežba hrane v skladu z varnostnimi in higienskimi pravili 

 Zagotavljanje medosebne razdalje pri gibanju ter uporaba zaščitne maske 

 Prilagoditev samopostrežnega načina ponudbe z zaščitnimi pregradami 

 Preprečevanje zbiranja gostov ob čakanju na storitev z ustreznimi navodili osebja 

 Redno prezračevanje prostorov 

 Uvajanje različnih pristopov z namenom zagotavljanja čimmanjšega obsega srečevanj 

 Odstranitev oziroma prilagoditev predmetov v skupni rabi   

 Redno izvajanje programov dobre higienske prakse in postopkov, ki temeljijo na sistemu HACCP 

 Omejevanje stikov z uporabo fizičnih pregrad med mizami 
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VARNOSTNI UKREPI – SOBE 

 Možnost gosta do izbire ali odklonitve čiščenja nastanitvene enote v času bivanja 

 Dnevno razkuževanje nastanitevnih enot s posebnim pripomočkom (neškodljivo razpršilo), ki v celoti 

razkuži sobo  

 Redno prezračevanje sobe med čiščenjem 

 Odstranitev dekorativnih predmetov 

 Temeljito pranje posteljnine, brisač in perila v skladu z lokalnimi smernicami 

 

VARNOSTNI UKREPI – BAZEN IN SAVNE 

 Upoštevanje varnostne razdalje med posamezniki v prostoru najmanj 1,5  

 Dostopnost razkužil za roke ob vhodu   

 Redno prezračevanje prostorov in povečan nadzor nad čistočo površin   

 Redno razkuževanje garderobnih omaric pred in po uporabi 

 Obveščanje gostov o priporočeni razdalji med kopalci, najmanj 2 m 

 Postavitev ležalnikov v razdalji najmanj 1,5 m  

 Omejitev števila kopalcev in uporabnikov savn ter časovna prilagoditev uporabi 

 Zagotavljanje večje frekvence čiščenja in dezinfekcije bazenskih in obbazenskih površin ter tušev in 

sanitarij 

 

VARNOSTNI UKREPI – BAZEN IN SAVNE 

 Omejitev števila oseb v posameznih dvoranah in prilagoditev sedišč, skladno z razmikom 1,5 m 

 Zagotovljena varnostna razdalja med slušatelji in predavateljem 

 Prilagojeno gibanje v prostoru in zagotovljen pretok udeležencev glede na velikost dvorane in zmožnosti 

 Dostopnost razkužil za roke pred vhodom v dvorano  

 Redno razkuževanje govorniškega pulta in konferenčno-tehnične opreme 

 Redno razkužujevanje skupnih površin v dvoranah in redno prezračevanje med odmori 

 Redno razkužujevanje konferenčno-tehnične opreme 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje higienska priporočila posodablja skladno z novimi spoznanji glede 

virusa SARS-CoV-2 in glede na razvoj epidemiološke situaciji v Republiki Sloveniji. 
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