Spoštovani obiskovalci Tehno parka Celje!
V skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike
Slovenije smo vzpostavili vsakodnevne preventivne ukrepe vstopa in števila
obiskovalcev. Prav tako smo vzpostavili protokol dezinfekcije in čiščenja prostorov ter
eksponatov.
Protokol predvideva številne ukrepe za zagotavljanje varnosti zaposlenih in
obiskovalcev. Da bi preprečili morebitne okužbe, vse obiskovalce pozivamo, da jih
dosledno upoštevajo.

Vsakodnevni preventivni ukrepi, ki smo jih sprejeli v Tehno parku Celje:
– Vstop v prostore Tehno parka Celje je mogoč le, v kolikor obiskovalci ne kažejo
bolezenskih znakov povezanih z boleznijo SARS COVID-19 (npr. povišana telesna
temperatura, kašelj, nahod, boleče grlo, bruhanje ali driska).
– Obvezna je uporaba zaščitne maske, ki si jo obiskovalci nadenejo pred vstopom v
park.
– V prostor parka obiskovalci vstopajo posamično.
– V recepciji parka se nahaja higienska postaja, kjer si morajo obiskovalci obvezno
razkužiti roke.
– Obiskovalci morajo vzdrževati primerno varnostno razdaljo, ki znaša najmanj 1,5
metra med posameznim obiskovalcem.
– Obiskovalci morajo upoštevati talne oznake, ki so nameščene po celotnem parku in
so namenjene vzdrževanju primerne varnostne razdalje.
– Obiskovalci naj upoštevajo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si
pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del
rokava). Prav tako se naj ne dotikajo obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi
rokami.
– Vsem, ki želijo obiskati Tehno park Celje, priporočamo, da na spletni strani
www.tehnopark.si. najavijo ogled.
– Število obiskovalcev, ki se lahko hkrati nahajajo v prostoru, je omejeno in v skladu
s priporočili NIJZ-ja.
– Nošenje zaščitne maske je obvezno za ves čas obiska parka.

– V celotnem parku se nahaja več higienskih postaj, kjer si obiskovalci večkrat
razkužijo roke.
– V parku redno čistimo in razkužujemo eksponate (vsako uro) oz. sproti za vsakim
obiskovalcem, kjer je to potrebno (površine in predmete eksponatov, ki se jih
obiskovalci pogosto dotikajo).
– Toaletni prostori se redno čistijo in ustrezno razkužujejo, v njih si lahko obiskovalci
umijejo roke z milom in vodo.
– V parku je poskrbljeno za ustrezno zračenje, higieno in razkuževanje celotnega
parka.
– Obiskovalci morajo dosledno upoštevati navodila vodnika na recepciji ter ostalih
vodnikov v parku.
Veselimo se vašega obiska!

