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Spoštovani,
Obveščamo vas, da smo v Luki Koper sprejeli protokol ravnanja v primeru suma na nalezljivo
bolezen tudi na kopenskem delu pristanišča in velja za vse osebe, ki se nahajajo na območju
pristanišča, zato vas prosimo, da s tem seznanite vse vaše zaposlene, ki prihajajo na
območje pristanišča.
V prvi vrsti vas prosimo, da pri svojih zaposlenih zagotovite pogoje za izvajanje splošnih
zaščitnih ukrepov, kot so umivanje in razkuževanje rok. V primeru bolezni naj vaši
zaposleni ostanejo doma. Ob prihodu iz tujine pa naj se posvetujejo s svojim zdravnikom,
preden se vrnejo na delovno mesto.
V kolikor bi vaši zaposleni, ki se nahajajo na območju pristanišča, naleteli na osebo, ki kaže
znake okužbe, naj o tem obvestijo svojega nadrejenega, predvsem pa Varnostno
nadzorni center (VNC) na številko 05 6656 950. VNC bo nadalje obvestil zdravstveno
osebje in gasilsko enoto Luke Koper, ki bo osebi ponudila zaščitno masko ter jo napotila v
domačo oskrbo oziroma k osebnemu zdravniku. V kolikor oseba ne bi želela oditi domov, ga
bodo gasilci pospremili v izolacijski prostor, ki je za to predviden, do prihoda zdravstvenega
osebja.
Prosimo vas tudi, da svoje procese dela prilagodite tako, da maksimalno omejite osebne
stike. V Luki Koper smo zato uvedli prepoved rokovanja v stiku s poslovnimi partnerji in
strankami. Omejili smo obiske zunanjih deležnikov v Luki Koper, kolikor je to mogoče, in
zaposlenim priporočili uporabo videokonference in drugih oblik elektronske komunikacije.
Udeležbo zaposlenih na sestankih izven Luke Koper smo omejili na najnujnejše.
V primeru, da znotraj pristanišča uporabljate prostore ali opremo, poskrbite za dodatno
čiščenje in razkuževanje, kakor tudi, da se v zaprtem prostoru ne nahaja preveliko število
ljudi oziroma do med njimi zagotovite priporočljivo razdaljo – to velja tudi za vozila.
Dodatni ukrepi in prilagoditve bodo odvisni od nadaljnjih ukrepov sprejetih na državni ravni
in bodo smiselno vpeljani v procese dela.
Hvala za razumevanje in sodelovanje

Luka Koper, d. d.
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