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Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor (Društvo GNP Maribor)  ustanovljeno 26. novembra 1933.  

TRR: 04515-0000800176, DŠ: 56744099, šifra dejavnosti: 94.991 

Invalidska organizacija odraslih gluhih in naglušnih prebivalcev 41 občin in mest Podravja s statusom društva v javnem interesu 

 

 

Maribor, 14.5.2020 

 

 

 

Priporočila za izvedbo aktivnosti v društvu – NIJZ 
ob sproščanju ukrepov epidemije Covid-19 in sklepih Vlade RS 

 

 

- V društvo ne prihajamo, če imamo znake prehlada oz. drugih znakov bolezni. 

- Ob kašljanju upoštevamo navodila o higieni kašlja. 

- Uporaba zaščitne maske je v prostorih društva obvezna ob vstopu v stavbo in na hodnikih 

in stopniščih. 

- Vsak obiskovalec si sam zagotovi ustrezno masko. 

- Pri vstopu v stavbo in društvene prostore si razkužimo roke. Razkuževalniki so 

nameščeni na vseh vstopnih točkah. 

- V vseh prostorih društva so pisna navodila za preprečevanje širjenja koronavirusa – 

prosimo, da jih upoštevamo. 

- Izogibamo se telesnim stikom. 

- Z namenom zagotavljanja zadostnega odmika 1,5 m smo mize in stole v prostoru za 

družabna srečanja uporabnikov ustrezno označili – prosimo, da stolov ne prestavljamo 

izven območja oznak. 

- V družabnem prostoru, kjer je zagotovljen stalen 1,5 m odmik, maska ni potrebna, je pa 

priporočljiva. 

- Ob daljšem druženju bomo poskrbeli za odmor in ustrezno zračenje ter dezinfekcijo 

prostorov na vsako polno uro. 

- Toaletni prostori so opremljeni z milniki in razkužili ter navodili za pravilno umivanje 

rok. 

- Društvo poskrbi za redno razkuževanje prostorov in opreme po zaključku uporabe. 

 

 

spoštovanje priporočil in navodil NIJZ  

rešuje življenje!  
 

H V A L A  Z A  R A Z U M E V A N J E  

hvala za razumevanje 
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