
Jordan d.o.o. dne, 02.03.2020 sprejeme okvirni 
 

NAČRT PANDEMIJE KORONA VIRUS 
 

1. Družba posluje pod glavno dejavnostjo - tehnično preizkušanje in analiziranje pod klasifikacijo dejavnosti 71.200. 
In s pripadajočimi dejavnostmi 43.220 inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav, ter 
dejavnostjo 61.200 telekomunikacijske naprave. Dela po dejavnosti 71.200 (60% dejavnosti). Dela po dejavnosti 
43.220 se opravljajo izključno na terenu, pri strankah. (25% dejavnosti). Dejavnost popisa meril z oddajniki se 
izvaja v okolici stavb in v skupnih  prostorih stavb občasno pa z vstopom v stanovanja (15% dejavnosti). 

 

Od 13.03.2020 se do preklica 43.200 dejavnost  montaže meril pri strankah v stanovanjih ne opravlja.  
 

2. V danih okoliščinah je  prioriteta  na zaščiti ljudi, preostala dejstva pa pomanjkanje materialov in 
odpovedi naročnikov, vse pa bo odvisni od razmer, ki prihajajo.  
 

3. Vse zaposlene smo razporedili  v dve skupine; 
 

1. rizično skupino delavce terena in operative, zunanji predstavljajo 20%   
2. rizično skupino upravo, finance, del komerciale, servisiranje meril, notranji 80%. 

 

4.  Sprejmejo se naslednji  ukrepi, ki se začnejo izvajati  od 05.03.2020. 
 

-podučiti vse zaposlene kako se ravna v danih okoliščinah pri izvajanju preventive 
-namestiti opozorila kako ravnati pri ukrepih 
-osebna razdalja in ukrepi pri kihanju 
-razkuževanje rok  
-z razkužili opremiti najprej  terenske  delavce (izvajalce na gradbiščih in operativo gradbišč) 
-razkuževanje kljuk in volanov v vozilih 
-temeljito umivanje z milom tam kjer je  to mogoče 
-ob vstopih v upravne prostore razkuževati roke 

 

5.   Ključni trgi KUPCI 
 

Razdeljeni na regijsko in lokalno, večja, srednja in mala podjetja, individualni kupci. 
Pri poslovanju z našimi kupci  trenutno opažamo, zmanjšanje naročil, tudi že odpovedi montaž, ter 
prošnje za terminske premike pri vseh kupcih. 

 

6.   Ključni trgi DOBAVITELJI 
 

Večina dobaviteljev so svetovni ponudniki tujega blaga. 
             Težave se  kažejo, predvsem v daljših dobavnih rokih, nekateri so se podaljšali iz 8 tednov 

           na 14, kar posledično predstavlja, da že imamo otežene  dobave, ki bodo privedli do prekinitev v našem    
procesu dela. Določeni dobavni roki so odpovedani, novih potrjenih terminov za dobavo ni.  

 

      7.   Dnevno je potrebno spremljati kaj se dogaja na trgu, kako bo, če se bodo širile okužbe in 
            bodo  omejitve gibanja ljudi, s tem dejanjem tudi izvajanje del.  Skrbno bo potrebno spremljati 
            terminske plane  izvedbe dela in zaloge materiala, ter število razpoložljivih delavcev, da se bo  
            lahko  sestavljalo delavne skupine v najboljši možnosti tako, da bomo  še lahko izvajali dela in  
            zagotavljali potrebe naših kupcev, dokler bo to mogoče. 
            V hujših primerih bomo izvajali samo še nujno potrebna dela – intervencije za omogočanje komunalam 

za nemoteno oskrbo pitne vode.  
 

      8.   Glede na  to, da se 25 % našega procesa dela izvaja izključno pri strankah doma, del na proizvodnji liniji 
nimamo možnosti dela opravljati od doma (skupaj predstavlja 80%), če bo to potrebno, bomo prekinili 
delo najprej tam, kjer ne bo  mogoče  zagotoviti zahtevam standardov in ukrepov. 

             
Na prvem mestu je zaščita ljudi, drugič zaradi pomanjkanja materiala in odpoved terminov naročnikov in 
tretjič če bo potrebno bomo prekinili poslovanje. 

 

UMIVANJE ROK Z MILOM, RAZKUŽEVANJE  ROK, V PRIMERU ZNAKOV BOLEZNI OSTATI DOMA IN  
OBVESTITI OSEBNEGA  ZDRAVNIKA 

 PREDVSEM  SE RAVNATI PO NAVODILIH MINISTERSTVA ZA ZDRAVJE 
 

           Navedeni ukrepi veljajo za vse zaposlene in pogodbene zunanje sodelavce  in so veljavni do naslednjih 
ukrepov ali do odpoklica.       Jordan d.o.o. 


