
 
 

VARNOSTNA POLITIKA 

V Apartmajih Cirus želimo ves čas poslovanja zagotavljati najboljše možne delovne pogoje za 
naše zaposlene, prav tako pa varno in zdravo okolje tudi za naše goste, katerim želimo 
ponuditi brezskrbno in edinstveno izkušnjo bivanja v naših nastanitvah. Zato sledimo in 
upoštevamo vse veljavne zakone na področju varstva in zagotavljanja zdravja ter redno 
spremljamo morebitne spremembe. 

V Apartmajih posvečamo preventivno skrb na vseh področjih, kjer bi lahko prišlo do 
nevarnosti poškodb ali tveganja zdravja, kot so: 

 Izvajanje nevarnih popravil na višini (npr. razna popravila na stropu, čiščenje oken 
...), kjer je potrebna uporaba lestev, 

 bližina in stik z nevarnimi kemičnimi snovmi, 

 upravljanje z opremo, ki je lahko nevarna (npr. električne naprave...) 

 zdrs na neravnih površinah (npr. na stopnicah), 

 hrup, 

 temperaturna (mrzlo ali vroče), 

 kvaliteta zraka. 

UKREPI 

Naš cilj je preprečiti morebitne poškodbe in tveganja zdravja, zato bomo izvajali naslednje 
ukrepe: 

 V kolikor bo zaposleni ali izvajalec popravil opravljal nevarna dela, bomo poskrbeli za 
varnost s pomočjo varnostnih vrvi ali mrež, 

 v apartmajih bo vedno na voljo zaščitna oprema, kot so rokavice, zaščitne uniforme, 
maske, očala,  

 inšpektorji in zaposleni bodo izvajali nadzor nad pravilnim in varnim delovanjem 
opreme in infrastrukture, 

 občasno bomo izvajali izobraževanja za zaposlene na temo varnosti pri delu, 

 zaposleni, ki bodo opravljali čiščenje in popravila, bodo sproti postavljali opozorilne 
table oz. drugačne vrste obvestil, 

 kajenje v zaprtih prostorih je prepovedano. 

V času negotovosti zaradi pojava koronavirusa, ko je uspešnost turistične panoge v večji meri 
odvisna od zaupanja gostov, smo v vsako sobo namestili dodatne informacije v zvezi s 
preventivnim ravnanjem v teh razmerah, ter tako poskrbeli za zadostno informiranost tako 
zaposlenih kot gostov. Ključne zadeve smo izpostavili v našem "Hišnem priročniku", ki je 
nameščen v vsakem apartmaju, zaposlenim pa smo predstavili napotke in priporočila za 
najboljše izvajanje zaščitnih ukrepov z namenom učinkovitejšega preprečevanja okužbe s 
koronavirusom. 



 
 

Pozornost posvečamo tudi varnosti v primeru pojava nenadnih katastrof, kot so požari, 
poplava, potres ali eksplozija. Ti so odvisni od narave ali človeške napake. Za preventivo oz. 
obvladovanje tovrstnih situacij smo poskrbeli za naslednjimi ukrepi: 

 v kolikor bi prišlo do uhajanj plinov, poškodb ali izpadov električne energije, imamo v 
pripravljenosti strokovnjake, ki lahko nemudoma odpravijo tovrstne nevšečnosti, 

 v vsakem apartmaju in na hodniku so nameščeni gasilni aparati, v primeru pojava 
manjših požarov, 

 v vsakem nadstropju imamo polepljene načrte evakuacije in jasno označene požarne 
izhode in stopnice, 

 gostom je v vsakem apartmaju na voljo komplet prve pomoči, ki je lahko dostopna. 

Poleg vseh naštetih ukrepov skrbimo tudi za neoporečnost vode z izvajanjem vseh potrebnih 
vzdrževanj glede na smernice zdravstvenih organizacij in zakonov za preprečitev razvoja 
legionele, in sicer s pomočjo temu namenjenega programa, ki je del obratovanja toplotne 
črpalke. Voda se prekuhava dvakrat na teden. 
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