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Spoštovani poslovni partnerji in stranke! 
 
ZADEVA: Preventivni ukrepi in informacije za poslovne partnerje in 
stranke v zvezi s pojavom koronavirusa SARS-Cov-2 (COVID-19) 
 
Obveščamo vas, da smo na Institutu za varilstvo d.o.o. za potrebe 
preventivnega delovanja v primeru širitve novega koronavirusa sprejeli 
naslednje preventivne ukrepe: 
 

- s podrobnejšimi navodili ravnanja v primeru izbruha bolezni smo 
preko dodatnih ustnih razgovorov in pisnih navodil seznanili 
zaposlene, 

- vzpostavili smo sistem obveščanja in ukrepanja v primeru pojava 
virusnih obolenj pri katerem izmed zaposlenih, 

- namestili smo razkužila za roke, za potrebe dodatnega osveščanja 
pa izobesili nasvete za umivanje rok in pravilno higieno kašlja ter 
vzdrževanju osebnega prostora pri stikih s sodelavci in strankami, 

- na zalogi imamo ustrezno število zaščitnih mask za primer izdane 
zahteve s strani odgovornih strokovnih institucij o njihovi 
priporočljivi uporabi. 
 

Verjamemo, da bomo z omenjenimi ukrepi dodatno prispevali k ustrezni 
preventivi. Obenem budno spremljamo priporočila odgovornih institucij. 
Ob morebitnih nadaljnjih priporočilih bomo ustrezno ukrepali in vas o tem 
obvestili. 
 
Za več informacij glede naših ukrepov in nadaljnjih dejanj v smeri 
preventivne zaščite, nas lahko kontaktirate preko elektronske 
pošte info@i-var.si ali nas pokličete na 01 28 09 400. 
 
S spoštovanjem,  

direktor Instituta za varilstvo d.o.o. 
Dr.-Ing. Miro Uran 

 

mailto:info@i-var.si

	Datum: 28.4.2020
	Spoštovani poslovni partnerji in stranke!
	ZADEVA: Preventivni ukrepi in informacije za poslovne partnerje in stranke v zvezi s pojavom koronavirusa SARS-Cov-2 (COVID-19)
	Obveščamo vas, da smo na Institutu za varilstvo d.o.o. za potrebe preventivnega delovanja v primeru širitve novega koronavirusa sprejeli naslednje preventivne ukrepe:
	- s podrobnejšimi navodili ravnanja v primeru izbruha bolezni smo preko dodatnih ustnih razgovorov in pisnih navodil seznanili zaposlene,
	- vzpostavili smo sistem obveščanja in ukrepanja v primeru pojava virusnih obolenj pri katerem izmed zaposlenih,
	- namestili smo razkužila za roke, za potrebe dodatnega osveščanja pa izobesili nasvete za umivanje rok in pravilno higieno kašlja ter vzdrževanju osebnega prostora pri stikih s sodelavci in strankami,
	- na zalogi imamo ustrezno število zaščitnih mask za primer izdane zahteve s strani odgovornih strokovnih institucij o njihovi priporočljivi uporabi.
	Verjamemo, da bomo z omenjenimi ukrepi dodatno prispevali k ustrezni preventivi. Obenem budno spremljamo priporočila odgovornih institucij. Ob morebitnih nadaljnjih priporočilih bomo ustrezno ukrepali in vas o tem obvestili.
	S spoštovanjem,
	direktor Instituta za varilstvo d.o.o.
	Dr.-Ing. Miro Uran

