POSEBEN PROTOKOL IZVEDBE MATURANTSKEGA
POTOVANJA: CMT potovalna agencija d.o.o.
Spoštovani dijaki in starši,
Maturantsko potovanje je enkratno doživetje, ki dijake ob zaključku srednješolskega
izobraževanja še bolj poveže v nepozabnih trenutkih s svojimi vrstniki. Letošnje poletje, letovanja
in vse oblike potovanj so drugačni, specifični in zahtevajo dodatno previdnost in dosledno
spoštovanje ukrepov in priporočil NIJZ.
Varnost potnikov, naše ekipe ter vseh sodelujočih je ob spoštovanju navodil pristojnih organov na
prvem mestu. Za nas v 25 letih delovanja ni prvič, da se moramo čez noč prilagoditi posebni
situaciji. Do sedaj smo vse – skupaj s pristojnimi institucijami ter ozaveščeno ekipo in potniki –
vedno uspešno prebrodili.
Pri organizaciji letošnjega potovanja na »Mondial Island« bodo tako za dijake, kot vso prisotno
spremljevalno ekipo na destinaciji, veljala posebna navodila in varnostna priporočila.
Upoštevajoč priporočila NIJZ in drugih pristojnih organov, smo za izvedbo letošnjih maturantskih
potovanj pripravili sledeči seznam protokolov, ki jih bodo morali vsi maturanti in spremljevalna
ekipa tekom maturantskega potovanja v celoti spoštovati:
1. Priporočena zaščitna oprema
•
•

Maturantom priporočamo večkrat dnevno menjavo mask – priporočamo večje število
kirurških ali bombažnih zaščitnih mask za uporabo – brez svoje maske vstop na avtobus
ob začetku potovanja ne bo mogoč;
Poleg tega priporočamo vsem maturantom, da s seboj vzamejo žepno razkužilo za
sprotno dezinfekcijo rok.

2. Prevoz na destinacijo
•
•
•
•
•

Prevoz na destinacijo bo z avtobusom potekal skozi varni koridor. Vsi avtobusi bodo
predhodno pred vstopom potnikov po priporočilih NIJZ primerno očiščeni in razkuženi z
ozonatorjem;
Za vse potnike bo pred vstopom potekalo obvezno merjenje telesne temperature. V kolikor
bo zaznana povišana temperatura nad 37,5 bo potniku udeležba na potovanju
onemogočena;
Razkuževanje rok bo za maturante obvezno ob vsakem vstopu na avtobus;
Ob vstopu in ves čas vožnje z avtobusom je za vse potnike obvezno pravilno nošenje
maske (tj. pokrit nos in usta);
Vsi potniki so dolžni spoštovati prvotni sedežni red – med potovanjem ni dovoljeno
vstajanje s svojih sedežev;

•

Prevoz z ladjo na otok je v celoti rezerviran izključno za naše potnike, tako se ne bodo
mešali/srečevali z lokalnim prebivalstvom ali drugimi turisti. Osebje na ladji bo primerno
zaščiteno po navodilih HZJZ (Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo).

3. Zasebni otok Obonjan in izolacija maturantov
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Zasebni otok Obonjan bo v poletni sezoni v celoti rezerviran za slovenske maturante; na
otoku bo zaradi obsežne infrastrukture mogoče zagotoviti program in aktivnosti v skladu
s priporočili NIJZ in HZJZ;
Na otoku bo delovala v skupina 50 zaposlenih, ki bo imela redna preverjanja temperature
in se držala vseh priporočil HZJZ;
Vsi zaposleni na otoku so se prav tako dolžni držati vseh priporočil, ki veljajo za
avtokampe, gostinske lokale in bare na Hrvaškem in Sloveniji;
Ostalih gostov, izključujoč maturantskih skupin, na otoku ne bo;
Na vseh ključnih točkah otoka, bodo dijakom na voljo razkuževalni otoki z dezinfekcijskim
sredstvom (razkužilo z vsebnostjo vsaj 70% alkohola);
Na otoku bodo dijakom na voljo 4 urejene plaže, kar vsem dijakom omogoča pogoje za
dosledno spoštovanje priporočil o socialni distanci;
Vsi dnevni obroki bodo potekali v centralni restavraciji otoka Obonjan, ki bo imela na
razpolago ustrezno število miz na prostem, da bodo dijakom omogočeni pogoji za
spoštovanje priporočil o socialni distanci NIJZ-a, vsaka miza pa bo po uporabi rakužena
s strani osebja restavracije;
V času vstopa in izstopa iz restavracije je obvezna pravilna uporaba zaščitne maske; prav
tako je obvezna dezinfekcija rok;
Deljenje hrane bo potekalo v obliki delilne linije, kjer maturanti ne bodo prihajali v
neposredni stik s pripravljeno hrano; slednja jim bo v celoti izdana s strani osebja
restavracije, ki bo dosledno uporabljalo obvezno zaščitno opremo.

4. Načela socialne distance, izvedba programa in aktivnosti
•
•
•
•
•

Za izvedbo programa in aktivnosti na otoku bo dijakom na voljo 6 različnih prizorišč na
prostem, kjer bodo dijakom omogočeni vsi pogoji za spoštovanje priporočil socialne
distance;
Program in aktivnosti na otoku bodo sestavljene na način, da bodo skupine razdeljene na
več prizoriščih na prostem istočasno; z namenom, da bodo vsem omogočeni že omenjeni
pogoji za dosledno spoštovanje priporočil o socialni distanci;
Na vseh prizoriščih bo potekalo dnevno razkuževanje prostora, opreme kot celotne
prireditvene infrastrukture;
Vstop na vse dnevne in večerne aktivnosti bo zaradi načel spoštovanja socialne distance
reguliran;
Tekom izvajanja programa bo na prizoriščih prisotna izključno slovenska spremljevalna in
destinacijska ekipa.

5. Namestitev: Ločene enote namestitve z lastno kopalnico in zagotovljeno ustrezno
varnostno razdaljo
•
•
•

Vsi potniki bodo nameščeni v enote od 2 do 5 potnikov z lastnimi sanitarijami, ki bodo pred
prihodom ustrezno razkužene z ozonatorjem;
Druženje na terasah glamping hišic bo v celoti prepovedano za vse, z izjemo dijakov
nameščenih v dotični namestitveni enoti;
Vse hišice stojijo na ustrezni varnostni razdalji tj. na več kot 2 m razdalje med enotami.

6. Zdravstvena priporočila, ukrepi in navodila spremljevalne ekipe prve pomoči
• Tekom celotnega potovanja bo na otoku prisoten lokalni zdravnik v ambulanti na otoku;
• Poleg lokalnega zdravnika bo v času izvedbe programa prisotna tudi slovenska
spremljevalna ekipa prve pomoči;
• Če je maturant v zadnjih 14 dneh preboleval simptome respiratornega infekta ali je bil
okužen oziroma je bil v stiku z okuženim s COVID-19, se lahko izleta udeleži le v primeru
negativnega testa na korona virus, ki ni starejši od dveh dni. Enako velja za dijake, ki jim
je bila v preteklih 14 dneh odrejena karantena ali samoizolacija;
• Vsak maturant mora na odhodnem mestu pred vstopom na avtobus oddati izpolnjen
vprašalnik o epidemiološki poizvedbi za COVID-19, ki se nahaja na zadnji strani obvestila
o odhodu. Vprašalnik naj maturant izpolni na dan odhoda. V primeru pozitivne
epidemiološke anamneze se potnik izleta žal ne bo mogel udeležiti;
• Neposredno pred vstopom na avtobus se bo vsakemu maturantu izmerila telesna
temperatura. V primeru povišane telesne temperature (>37,5ºC) se potnik izleta žal ne bo
mogel udeležiti;
• Vsak maturant naj na izlet s seboj vzame več kirurških ali bombažnih zaščitnih mask
(priporočamo vsaj 2 maski na dan);
• Ob vstopanju oz. zadrževanju v zaprtih prostorih so maturanti dolžni ves čas uporabljati
OVO (osebno varovalno opremo – zaščitna maska) oz. ohranjati priporočeno varnostno
razdaljo vsaj 1,5 m;
• V kolikor bo na destinaciji maturant zbolel z znaki respiratorne okužbe oz. pride do suma
na okužbo s COVID-19, je potrebno upoštevati sledeča navodila:
o Maturant in njegovi sostanovalci ostanejo v svoji sobi;
o Vsi prisotni si namestijo zaščitno masko;
o O nastali situaciji se obvesti osebje agencije Mondial Travel in zdravniško službo;
o V primeru življenje ogrožajočega stanja najprej pokličite 112, nato pa obvestite še
osebje agencije Mondial Travel;
o V primeru suma na okužbo ali potrjene okužbe s COVID-19, se bo ukrepalo po
navodilih epidemiologov iz Hrvaškega Zavoda za javno zdravstvo;
• Za vse dijake bo tekom izleta obvezno vsakodnevno merjenje temperature s strani našega
osebja;
• V primeru suma okužbe bodo na otoku pripravljene ustrezne kapacitete za samoizolacijo,
ki bodo ločene od drugih namestitvenih kapacitet.

7. Dodatna varnostna navodila in priporočila:
•
•
•
•
•

Na otok je v celoti prepovedan vnos alkohola;
Svetujemo, da vsak pije tekočino iz svoje steklenice ali kozarca in slednjega nikoli ne
meša z ostalimi dijaki;
Za vse maturante je obvezno vsakodnevno poročanje vodniku o zdravstvenem stanju;
Zaradi varnosti prepovedujemo druženje ob obali v večernih urah in kopanje v večernih
ali nočnih urah. Varnostna služba otoka bo z namenom spoštovanja teh pravil redno
opravljala preventivne obhode;
Grafik party smo letos z namenom spoštovanja priporočil o socialni distanci zamenjali z
zabavo v belih majicah ob sončnem zahodu južne plaže otoka Obonjan.

