Priporočila NIJZ ob obisku Tehnoparka Celje 2020

Spoštovani obiskovalci.
Najprej naj omenimo, da smo izjemno veseli, da se vedno znova odločate za obisk našega
Tehnoparka Celje. Glede na situacijo, v kateri se svet in družba nahajata, smo tudi v Tehnoparku
Celje sprejeli določena pravila za vse skupine, ki pridejo k nam. Pri določanju pravil se držimo navodil,
ki smo jih prejeli s strani NIJZ. Vljudno prosimo, da se obiskovalci in spremljevalci skupin držite
pravil, ki smo jih zapisali spodaj. Tehno park Celje se zavezuje, da se bo tudi osebje parka držalo
navedenih pravil, da bo izkušnja obiskovalcev in spremljevalcev pozitivna.
Obiskovalce prosimo, da:
▪ v park ne vstopajo bolni (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, mišicah, povišana
temperatura…);
▪ si ob prihodu v park razkužijo roke in ves čas obiska nosijo masko (tudi na vseh delavnicah);
▪ ohranjajo medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m;
▪ se ne dotikajo različnih skupnih predmetov in površin;
▪ se držijo talnih označb, s katerimi smo določili smer gibanja.
Spremljevalce skupin prosimo, da:
▪ s seboj prinesejo seznam vseh oseb, ki bodo obiskale naš park. Seznam s podatki skupine
hranimo po navodilih NIJZ;
▪ seznanijo svojo skupino z zgoraj navedenimi pravili za obiskovalce;
▪ poslujejo z naročilnico in ne z gotovino, če je to le mogoče;
▪ v primeru bolezni kogar koli iz skupine odpovejo svoj obisk v parku.
Osebje Tehnoparka Celje bo poskrbelo, da:
število obiskovalcev ne bo presegalo dovoljene številke sto (100) obiskovalcev na enkrat;
▪ bo prevzelo skupine pred vhodom v park, da se lahko zagotovi ustrezna razdalja med
skupinami. V primeru več skupin, bo osebje parka poskrbelo, da se skupine v parku med
seboj ne srečujejo. Prav tako bo osebje parka poskrbelo, da so stvari ene skupine (npr.
nahrbtniki, oblačila, dežniki,…) pospravljene na enem mestu in se ne mešajo s stvarmi druge
skupine;
▪ bo razdalja med obiskovalci ustrezna;
▪ bo prihod in odhod obiskovalcev potekal varno v skladu s higienskimi priporočili. Podajalniki
razkužila so nameščeni na vhodu ter na več vidnih mestih v prostoru;
▪ se pred in po koncu obiska skupine razkužijo vse površine, s katerimi so bili obiskovalci v
stiku, in se prezračijo vsi prostori, kjer so bili prisotni obiskovalci.

Zgoraj navedena pravila veljajo do nadaljnjega. V primeru kakršnih koli sprememb vas obvestimo. Za
vse
dodatne
informacije
smo
vam
na
voljo
po
epošti: tehnopark@celje.si ali infotehnopark@celje.si in po telefonu: +386 03 828 20 93 (recepcija)
ali + 386 03 828 20 90 (tajništvo).
Še vedno se bomo trudili, da vsaka skupina zapusti naš park z nasmehom na obrazu, četudi bo le-ta
skrit pod masko.
Veselimo se vašega obiska, dobrodošli pri nas.
Vaš Tehno park Celje

