
 

 

 

 

 

 

OBVEZNO RAZKUŽEVANJE SKUPNE OPREME 

DO NADALJNJEGA JE OBVEZNO 2-KRAT DNEVNO RAZKUŽEVANJE KLJUK NA 

VHODU, OGRAJ, STIKAL ZA UPRAVLJANJE DVIGALA, STIKAL V SKUPNIH PROSTORIH 

IN VSEH OPRIJEMAL, KI SO V UPORABI!  

Razkuževanje lahko izvede upravnik ali tretja oseba (npr. čistilni servis) ali etažni lastniki sami. 

Glede na to, da upravniki nimamo zadostnih resursov za izvedbo tega ukrepa, priporočamo, da 

se organizirate in zahtevano izvajate stanovalci sami. Če to ne bo možno, lahko najamemo 

zunanjega izvajalca, kar pa bo povezano s precej dodatnimi stroški. Svojo odločitev preko 

nadzornega odbora čim prej sporočite operativnemu upravniku.  

Upravnik vam bo dostavil evidenco izvajanja razkuževanja in ustrezna razkužila takoj, ko jih 

dobimo od dobaviteljev. Do takrat pa veljajo navodila Urada za kemikalije in NIJZ:  

Površine očistite z navadnim detergentom in jih razkužite s proizvodi za dezinfekcijo, ki imajo (na etiketi ali v 

navodilih) navedeno protivirusno delovanje. Pri njihovi uporabi dosledno upoštevajte navodila za uporabo, saj v 

nasprotnem primeru dezinfekcija ne bo učinkovita. Kot priročno sredstvo za dezinfekcijo lahko uporabljate tudi  

0,05 – 0,1% raztopino natrijevega hipoklorita (varekina). Poleg razkuževanja poskrbite tudi za zračenje prostorov. 

Podrobna navodila, kako izvesti razkuževanje, in tudi vse ostale informacije o sprejetih 

ukrepih najdete na naši spletni strani www.dominvest.si. 
 

 

Za lastno varnost in tudi varnost drugih še vedno največ lahko storite sami: 

 Ne dotikajte se domofona, kljuk, ograje, stikal in ostalih oprijemal, če to res ni potrebno. 

Za dotikanje priporočamo uporabo zaščitnih rokavic oziroma tipke pritisnite s kakim 

predmetom (svinčnik, ključi, palica).  

 Večkrat na dan prezračite skupne prostore in stanovanje. 

 Ne zadržujete se v skupnih prostorih in površinah pred stavbo ali na javnih površinah.  

Za gibanje v zaprtih prostorih izven stanovanja priporočamo uporabo zaščitne maske in 

rokavic.  

 Tudi v primeru, da ima stavba dvigalo, raje uporabite stopnice. Če se dvigalu vseeno ne 

morem izogniti, pa velja, da naj ga uporablja samo ena oseba (izjema so osebe iz istega 

gospodinjstva in tiste, ki pomagajo starejšim), pri uporabi pa se zaščitite z masko. 

 Komunikacije s sosedi naj bo čim manj, vedno pa z upoštevanjem varnostne razdalje vsaj 

1,5 m. Ne hodite na obiske in jih ne sprejemajte. 

 Po prihodu domov obvezno takoj umijte roke z milom in toplo vodo. Dosledno upoštevajte 

nasvete in pravila za higieno kašlja in umivanje rok. 

 Organizirajte medsosedsko pomoč za tiste, ki pomoč potrebujejo (starejši), z 

upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov. 

Naši operativni upravniki in ostali zaposleni so vam na voljo preko telefona ali 

elektronske pošte. Vse kontakte in ostale informacije dobite na tel. št. 04 581 26 00  

ali na www.dominvest.si.  

OSTANITE ZDRAVI! OSTANITE DOMA! 

Vaš upravnik DOMINVEST d.o.o.  


