HIŠNI RED
1. Prostori zavoda so odprti vsak delovnik od 8.00 do 21.00. V času šolskih počitnic je delovnik lahko
spremenjen, določi ga direktor zavoda.
2. Za aktivnosti, ki bi potekale v prostorih zavoda izven časa, opredeljenega pod točko 1, je potrebno
pridobiti dovoljenje vodstva.
3. Delovni čas posameznih sodelavcev in služb je objavljen na oglasni deski in na vratih posameznih
prostorov.
4. V prostorih zavoda in na dvorišču ni dovoljeno:
‒ psihično in fizično nasilje,
‒ kajenje, uživanje alkohola in drugih drog,
‒ prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola in drugih drog,
‒ prinašanje, posedovanje, ponujanje in prodajanje alkohola in drugih drog,
‒ prinašanje in posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ter varnost
premoženja,
‒ fotografiranje oz. snemanje z mobiteli brez predhodnega soglasja CDI Univerzuma oz.
izvajalca/predavatelja ali udeleženca izobraževanja.
5. Udeleženci izobraževanja in obiskovalci naših prostorov so dolžni spoštovati pisna in ustna navodila
vodstva zavoda, zaposlenih ter zunanjih sodelavcev CDI Univerzuma in navodila o varstvu pri delu ter
požarni red.
6. Obvestila za udeležence izobraževanja in druge obiskovalce zavoda so na voljo na oglasnih deskah v
pritličju ter v informacijski pisarni. Na proste oglasne deske in na druga mesta v šolskih prostorih ni
dovoljeno brez dovoljenja vodstva razobešati obvestil, oglasov, vabil in podobnega materiala. Prav tako
ni dovoljeno brez dovoljenja vodstva deliti propagandnega gradiva ali prodajati proizvode.
7. Vstop v prostore zavoda z rolerji/skiroji je prepovedan.
8. Živali ni dovoljeno voditi v prostore zavoda.
9. Udeleženci izobraževanja in obiskovalci naših prostorov so dolžni paziti na lastnino zavoda. V primeru
uničenja lastnine ali odtujitve so dolžni povrniti škodo.
10. Za osebno lastnino udeležencev in obiskovalcev zavod ne odgovarja.
11. Udeleženci izobraževanja in drugi obiskovalci naših prostorov morajo spoštovati navodila o obnašanju
na CDI Univerzumu in ne smejo motiti izobraževalnega procesa.
12. Udeležence in obiskovalce, ki povzročajo nered, hrup ali kako drugače motijo delo na zavodu, lahko
osebje zavoda skupaj z ustreznimi organi in službami odstrani iz prostorov zavoda in njegove bližnje
okolice.
13. Zadrževanje na hodnikih zavoda je dovoljeno samo tistim udeležencem, ki čakajo na izobraževanje, in
sicer največ 15 minut pred pričetkom.
14. V primeru težav, motenj, prijav odtujitev ipd. se udeleženci izobraževanja in obiskovalci obrnejo na
informacijsko pisarno ali prisotnega delavca zavoda.
15. V prostorih CDI Univerzuma se izvaja videonadzor, ki ga opravlja podjetje Rival-VTS, d.o.o. Če pokličete
na telefonsko številko 01/520 71 50, lahko pridobite informacijo, kje in koliko časa se shranjujejo
posnetki iz videonadzornega sistema.
Hišni red je sprejel direktor Albert Štrancar dne 1. 3. 2021.
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Dodatek k hišnemu redu v času ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

Navodila udeležencem/učiteljem/zaposlenim v času sproščanja ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19
(od 15.2. 2021 do preklica):
‒

predavanja/izpite/druge storitve obiskujte zdravi: brez znakov bolezni, kot so npr. okužbe dihal,
slabo počutje, utrujenost, nahod, vročina, kašelj, pomanjkanje zraka …

‒

bodite točni, v prostore vstopajte in izstopajte posamično; pred ustanovo, na hodniku, v učilnicah
ter drugih prostorih upoštevajte razdaljo 1,5 m; ne zadržujte se na hodniku ali pred ustanovo

‒

ob vstopu si razkužite roke in nadenite masko; ob odhodu si razkužite roke

‒

v učilnici je nujna uporaba mask, masko nosite tudi pri vstopanju v druge prostore (sanitarije,
informacijsko pisarno, tajništvo ter pisarne organizatorjev in direktorja) ter pri uporabi drugih
storitev (učna pomoč, Središče za samostojno učenje, svetovalna dejavnost); uporabljate mize in
stole, ki so označeni za uporabo

‒

ob prvem obisku CDI Univerzuma podpišite Izjavo udeleženca/staršev ali skrbnika udeleženca
izobraževanja odraslih/pogodbenega izvajalca/zaposlenega pred vstopom v Center za dopisno
izobraževanje Univerzum ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19; na izjavo zapišite
datum vstopa v prostore CDI Univerzuma; potrjeno izjavo shranite (v skenirani obliki, fotografijo
ali fotokopijo) in jo pokažite ob vsakem naslednjem vstopu.

‒

s seboj prinesite dodatna oblačila zaradi pogostega prezračevanja prostorov

‒

če zbolite (imate vročino ali druge znake akutne okužbe dihal), se napotite domov (ne uporabljajte
javnega prevoza) in pokličite zdravnika

‒

če je pri vas potrjena okužba COVID-19, nas o tem nujno obvestite

Dodatek k hišnemu redu je sprejel direktor Albert Štrancar dne 1. 3. 2021.

CDI Univerzum – Center za dopisno izobraževanje Univerzum | Grošljeva ulica 4, 1000 Ljubljana | Davčna številka: SI 94367531 | Matična številka: 5269547000
E: info@cdi-univerzum.si | S: www.cdi-univerzum.si | T: 01/583 92 70 | TRR: IBAN SI56 0110 0603 0715 655 (Banka Slovenije)

