HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VARNO IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV OB UPOŠTEVANJU ZAŠČITNIH
UKREPOV ZARADI COVID‐19
Geodetskim podjetjem in posameznikom, ki vodijo postopke geodetskih storitev svetujemo, da sami
dosledno upoštevajo vse splošne ukrepe za zaščito pred okužbo s COVID‐19, navedene na naslednji
povezavi:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje‐okuzbe‐z‐virusom‐sars‐cov‐2019
Geodetska podjetja, ki vabijo stranke na različne postopke geodetskih storitev, moramo stranke opozoriti,
da morajo tudi one dosledno upoštevati navedene splošne ukrepe med izvajanjem geodetskih storitev.
Poleg tega mora v času epidemije COVID‐19 pri izvajanju geodetskih storitev geodetsko podjetje
upoštevati še dodatne ukrepe, ki jih navajamo v nadaljevanju:


Neposreden kontakt med izvajalcem storitve in stranko v postopku naj bo omejen na minimum,
oz. zgolj pri dejanjih, kjer mora stranka aktivno sodelovati. Priporočamo, da za vso ostalo
medsebojno komunikacijo velja:
o naročilo in dogovarjanje glede vsega, kar se nanaša na željeno geodetsko storitev, naj bo
opravljeno po telefonu ali elektronski pošti



Vabilo na postopke naj vsebuje naslednja opozorila:
o da se postopka lahko udeležijo le stranke, ki nimajo znakov okužbe dihal, nahoda,
kašljanja, bolečin v žrelu, povišane temperature, motnje okušanja, vonja ..., in ne živijo v
gospodinjstvu z nekom, ki ima take znake
o opozorilo, da mora stranka pri udeležbi na postopku upoštevati vse splošne ukrepe za
zaščito pred okužbo s COVID‐19, navedene na naslednji povezavi:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje‐okuzbe‐z‐virusom‐sars‐cov‐2019
o da s seboj prinesejo svoja pisala za podpisovanje zapisnika in obrazno masko



Izvedba terenskega postopka na odprtih površinah
o pri izvedbi terenskega postopka mora pooblaščeni geodet skrbeti, da se upoštevajo
priporočila o potrebni medsebojni razdalji in zagotoviti ustrezno mesto na prostem za
podpisovanje zapisnika
o geodetsko podjetje mora zagotoviti razkužilo, razkuževanje rok se opravi pred in po
opravljenem podpisovanju zapisnika
o geodetskemu podjetju priporočamo, da ima za terensko obravnavo pripravljeno
določeno število razkuženih pisal shranjenih v zaprtih vrečkah



Izvedba postopkov v zaprtih prostorih
o lastnik oz. naročnik v dogovoru z geodetom pred izvedbo meritev v zaprtih prostorih
poskrbi za temeljito prezračenje prostorov, enako po izvedeni storitvi
o priporoča se, da je nepremičnina v času izvajanja meritev prazna oz. da je pri meritvi
navzoč največ eden od lastnikov ob upoštevanju medsebojne razdalje
o geodet naj si razkuži roke pred vstopom v prostore stranke, čim manj naj se dotika
različnih predmetov in površin, le toliko, kot je to nujno potrebno za izvajanje meritev
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(izmero prostorov), v prostorih stranke se zadržuje le nujno potreben čas za izvedbo
meritev
če so v objektu prisotni tudi lastniki delov stavbe (stanovalci), naj geodet ves čas dela nosi
obrazno masko; masko za enkratno uporabo naj zamenja vsake 2 do 3 ure
Pravilna namestitev in odstranitev obrazne maske je prikazana na naslednji povezavi:
https://www.nijz.si/sl/splosna‐uporaba‐zascitnih‐mask
podpisovanje obrazcev (npr. podpis zapisnika, izjave, vprašalnik ...), naj izvajalec storitve
in stranka opravita z upoštevanjem medosebne razdalje (v času, ko eden podpisuje, se
drugi umakne), vsak s svojim pisalom in obveznim razkuževanjem rok pred
podpisovanjem in razkuževanjem rok po opravljenem podpisovanju, razkužilo zagotovi
izvajalec
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