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IZREDNO OBVESTILO!!!
Spoštovan sodelavke in sodelavci!
Ob ponovni razglasitvi epidemije koronavirusa (COVID-19) v Republiki Sloveniji ste
nekateri že seznanjeni in imate ustrezna navodila za delo od doma, vas pa s tem
obvestilom ponovno seznanjam, da od TORKA 26. 10. 2020 do PREKLICA opravljate
delo od DOMA, s pomočjo ustrezne podporne tehnologije. Svoje delo si organizirajte
kot v prvem valu. Bistveno je, da bodo nujno potrebna opravila potekala v obsegu in
sorazmerno na trenutne razmere, o katerih vas bomo obveščali preko vodje
dejavnosti in posebnih socialnih programov. Prosim tudi, da vaše delo redno beležite
v aplikaciji PROJEE in se registrirate v skladu s predhodnimi navodili v sistemu
PROBIT. Pri komunikaciji vsi obvezno uporabljate komunikacijske poti preko
telefona, elektronske pošte, videokonferenc in socialnih omrežjih. Le v izrednem
primeru z neposrednim stikom s posameznikom ob upoštevanju izdanih navodil
Vlade RS in Inštituta za javno zdravje (NIJZ) in vedenju predpostavljenega.
Za področje administracije, ki je neposredno povezana s klasično pošto bom izdal
neposredna navodila, da se z medsebojnimi stiki ne izpostavlja možnosti okužbe.
Prav je, da se zavedamo, da nekaj tudi sami storimo za skupno dobro, hkrati pa želimo s
tem ukrepom preprečiti širjenje okužbe in ohraniti zdravje, da bomo lahko še naprej
povezani in zdravi sodelavci, ki bomo skupaj v prihodnje opravljali naše poslanstvo. Z
odgovornimi dejanji lahko zajezimo eksponentno rast in širitev koronavirusa.
Tudi tukaj je na mestu, da opozorim na obvezno nošenje mask, seveda na predpisan
način, zagotavljanje ustrezne medsebojne distance ter umivanje in razkuževanje rok.
Prepričan sem, da bomo z ustrezno samodisciplino s skupnimi napori prebrodili ta čudni
čas in se v bližnji prihodnosti le z lepim spominom ozirali na to obdobje.
Smo na zvezah, ostanite mi zdravi in vse dobro vam želim,
Dane KASTELIC
PREDSEDNIK
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