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PRAVILA ZA OBISKOVALCE PODETJA ČETRTA POT, d.o.o.
Kljub temu, da je Vlada Republike Slovenije preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19), nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19 ob strokovni utemeljenosti še vedno
ostaja.
V skladu s tem v podjetju Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o. (v
nadaljevanju: Četrta pot) na področju sprejema obiskovalcev izvajamo preventivne varnostne
ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom SARS-Co-V-2, ki lahko povzroči bolezen COVID-19.
Kot zunanji obiskovalec podjetja Četrta pot potrjujem, da spoštujem pravila podjetja Četrta pot in
izjavljam, da:


v zadnjih 15 dneh nisem bil/-a v nobeni od naslednjih držav: Kitajska (vključno s Hongkongom
in Macaom), Italija, Južna Koreja, Iran, Japonska, Singapur ali v državi, kjer je ugotovljenih
večje število okuženih s SARS-Co-V-2,



v zadnjih 15 dneh nisem bil/-a v stiku z nikomer, ki ima potrjeno okužbo s SARS-Co-V-2,



v zadnjih 15 dneh nisem bil/-a v stiku z nikomer, za katerega sumim, da se je okužil s SARSCo-V-2,





v zadnjih 15 dneh nisem bil/-a v stiku z nikomer, ki je bil ali je v karanteni,



v zadnjih 15 dneh nisem imel/a simptomov/znakov gripe, kot so povišana telesna
temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, težko dihanje oz. sem bil/a v tem
obdobju zdrav/a.

Kranj, 15. 5. 2020

Osnovne informacije o COVID-19
Okužba z virusom s SARS-Co-V-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen COVID-19. Inkubacijska
doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen
se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, s slabim počutjem, utrujenostjo, vročino,
kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80 % okuženih bolezen
poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete
pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so
srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti, ipd. Za
težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-Co-V-2 je
potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-Co-V-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z
izločki dihal. Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).
Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe
je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje
okužbe in več informacij dobite na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si

Podjetje je registrirano pri okrožnem sodišču v Kranju, št. vložka 1/00963/00 |
Matična številka: 5337976 | ID številka za DDV: SI 70696748 | Šifra dejavnosti:
62.010 | Transakcijski račun: 0700 0000 0047 135, GB d.d., Kranj; 3300 0000
1657 430, Addiko Bank d.d. | Osnovni kapital podjetja: 15.857,00 EUR.

