
Epidemiološko stanje se hitro spreminja in le skupaj lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja okužbe z novim koronavirusom 
SARS-CoV-2. Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo preventivno. Vsi skupaj 
in vsak posameznik mora delovati odgovorno in preventivno za skupno dobro. Izjemnega pomena je dosledno upoštevanje 
higienskih navodil.

INFORMACIJE O KORONAVIRUSU so dostopne na spodnjih spletnih straneh ter na brezplačni telefonski številki 080 1404

KLICNI CENTER ZA INFORMACIJE O KORONAVIRUSU
V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za 
komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, NIJZ, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno 
upravo vzpostavil klicni center.

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro.

Pokličite 080 1404

Vir podatkov in grafik: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Fotografije: Shutterstock

•Koronavirus (SARS-CoV-2) - ključne informacije na https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

•Spremljanje koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na  https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov 

KORONAVIRUS –  
UPORABNE INFORMACIJE
V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov 
pljučnic. Pri bolnikih so izključili številne običajne povzročitelje 
pljučnic oziroma respiratornih okužb in potrdili okužbo z novim 
koronavirusom. Novi koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, 
bolezen, ki jo virus povzroča, pa COVID-19. Bolezen se kaže 
z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, kar je 
običajno za pljučnico. 



Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal,  
priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

PREPREČEVANJE OKUŽBE  
Z VIRUSOM SARS-COV-2

Roke najprej dobro 
splaknemo pod tekočo 
vodo.

Milo dobro speremo 
z rok z vodo.

Z milom, ki ga nanesemo po celotni 
površini rok,si drgnemo roke 1 minuto,  
po vseh predelih (dlani, hrbtišča, med 
prsti, palca in tudi pod nohti obeh rok).

S papirnato brisačo za enkratno uporabo 
si roke obrišemo do suhega. Pipo zapremo 
s papirnato brisačo in pazimo, da se je z 
umitimi rokami ne dotaknemo več.
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3.
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•  Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake 
nalezljive bolezni.

•  Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

•  Če zbolimo, ostanemo doma.

•  Upoštevamo pravila higiene kašlja.

•  Redno si umivamo roke z milom in vodo.

•  Kjer voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok 
uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola 

v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke 
je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/
razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževan-
ju kože.

•  Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

•  V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo 
zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. 
Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. 



Pri vas so potrdili okužbo z novim koronavirusom SARS-
CoV-2. Vaše zdravstveno stanje po zdravniški presoji ne 
zahteva bolnišnične obravnave. 

Zdravljenje okužbe z novim koronavirusom poteka 
simptomatsko. Zvišano telesno temperaturo si lahko 
znižujete z antipiretiki (zdravili, ki znižujejo povišano 
telesno temperaturo). Zaužijte dovolj tekočine in počivajte. 
Upoštevajte navodila vašega izbranega osebnega 
zdravnika. 

Prosimo vas, da z namenom preprečevanja širjenja  
novega koronavirusa upoštevate naslednja navodila:

• Dokler ne okrevate, ostanite doma. Izogibajte se stikom z 
drugimi ljudmi. 

• Večino časa preživite v drugi sobi kot ostali družinski 
člani, če je to le mogoče. Omejite stike z družinskimi 
člani (vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 metra med vami in 
ostalimi družinskimi člani). 

• Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete. 

Prezračite prostor za pet do deset minut večkrat na dan. 

• Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate/
kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali 
zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava). Papirnat robček 
po vsaki uporabi odvrzite v koš.

• Skrbno si umivajte roke z milom in vodo, po potrebi jih 
tudi razkužujte. 

• Uporabljajte svoj jedilni/higienski pribor, perilo in brisače. 

• Površine, vidno onesnažene z respiratornimi izločki, 
očistite; prav tako redno čistite ostale površine. 
Uporabite čistila, ki jih imate doma. 

• Svoje perilo operite z običajnim pralnim praškom na 
vsaj 60 ºC. Če se vam zdravstveno stanje poslabša 
(poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, 
pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), se po telefonu 
posvetujte s svojim osebnim zdravnikom o nadaljnjih 
ukrepih.

NAVODILA ZA BOLNIKA Z NOVIM  
KORONAVIRUSOM V DOMAČI OSKRBI

Preden zakašljate/kihnete si 
pokrijte usta in nos s papirnatim 
robčkom.

ali

Papirnat robček po vsaki 
uporabi odvrzite v koš.

Zakašljajte/kihnite v zgornji 
del rokava.

Po kašljanju/kihanju si umijte 
roke z milom ter vodo.
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Ali se novi koronavirus SARS-CoV-2 uniči ob sušenju s sušilnikom rok?
Ne. Sušilniki rok niso učinkoviti pri uničevanju novega koronavirusa. Pogosto umivanje rok z vodo 
in milom je pomembno, da zmanjšamo možnost za okužbo z novim koronavirusom. Ko so vaše 
roke umite, jih temeljito osušite s papirnatimi brisačkami ali sušilcem rok. Tudi razkužila na osnovi 
etanola (več kot 60 %) nudijo zaščito pred okužbo.

MITI IN RESNICE O NOVEM 
KORONAVIRUSU

Kako učinkovite so naprave za merjenje telesne temperature (thermal scanners - termo 
skenerji) pri odkrivanju okuženih z novim koronavirusom SARS-CoV-2?
Termo skenerji so učinkoviti pri odkrivanju oseb s povišano telesno temperaturo (višjo od 
običajne telesne temperature), tudi tistih, ki imajo vročino  zaradi okužbe z novim koronavirusom. 
Termalni skenerji  ne morejo odkriti okuženih z novim koronavirusom, ki še nimajo vročine.

Ali lahko z razprševanjem etanola ali klora po koži telesa in oblačilih uničimo novi koronavirus 
SARS-CoV-2?
Ne. Razprševanje pripravkov, ki vsebujejo etanol ali klor, po telesu ne bo uničilo virusov, ki so že 
vstopili v vaše telo. Razprševanje takšnih snovi je lahko škodljivo za oblačila ali sluznico (oči, usta). 
Pripravki, ki vsebujejo etanol in klor, so lahko koristni za razkuževanje površin, vendar jih je treba 
uporabiti v skladu s priloženimi navodili.

Ali je varno prejeti pismo ali paket s kateregakoli območja, kjer so poročali o okužbah z novim 
koronavirusom?
Da, varno je. Ljudje, ki prejemajo pakete iz Kitajske, ne tvegajo, da bi se okužili z novim 
koronavirusom SARS-CoV-2. Koronavirusi na predmetih, kot so pisma ali paketi, ne preživijo 
dolgo.

Ali lahko hišni ljubljenčki širijo novi koronavirus (SARS-CoV-2)?
Trenutno ni dokazov, da bi se lahko domače živali ali hišni ljubljenčki, kot so psi in mačke, okužili 
z novim koronavirusom. Priporočljivo je, da si po stiku s hišnimi ljubljenčki roke umijete z milom 
in vodo. Dobra higiena rok vas ščiti pred različnimi običajnimi bakterijami, kot sta E.coli in 
salmonela, ki se lahko prenašajo med hišnimi ljubljenčki in ljudmi

Ali vas cepivo proti pnevmokoknim okužbam ali cepivo proti gripi ščiti pred novim 
koronavirusom SARS-CoV-2?
Ne. Cepivo proti pnevmokoknim okužbam in cepivo proti gripi ne zagotavljata zaščite pred novim 
koronavirusom. Virus je nov in drugačen in potrebuje svoje cepivo. Raziskovalci poskušajo razviti 
cepivo proti novemu koronavirusu, vprašanje pa je, kdaj jim bo uspelo.
Čeprav cepivo proti pnevmokoknim okužbam in tudi cepivo proti gripi ne zaščitita pred novim 
koronavirusom, so cepljenja zelo priporočljiva, da zaščitite svoje zdravje.



Ali lahko redno izpiranje nosu s fiziološko raztopino pomaga preprečiti okužbo z novim koronavirusom 
SARS-CoV-2?
Ne. Ni dokazov, da redno izpiranje nosu s fiziološko raztopino ščiti ljudi pred okužbo z novim korona-
virusom. Obstaja nekaj omejenih dokazov, da lahko redno izpiranje nosu s fiziološko raztopino ljudem 
pomaga pri hitrejšem okrevanju pri prehladu. Vendar pa ni bilo dokazano, da redno izpiranje nosu 
preprečuje okužbe dihal.

Ali vas lahko izpiranje ust z grgranjem ustne vode zaščiti pred okužbo z novim koronavirusom  
SARS-CoV-2?
Ne. Ni dokazov, da bi vas uporaba ustne vode zaščitila pred okužbo z novim koronavirusom. Nekatere 
ustne vode lahko za nekaj minut uničijo nekatere mikrobe v ustni votlini, vendar to ne pomeni, da vas 
ščitijo pred okužbo z novim koronavirusom.

Ali lahko uživanje česna prepreči okužbo z novim koronavirusom SARS-CoV-2?
Česen je zdravo živilo, ki lahko ima nekatere protimikrobne lastnosti. Vendar pa za trenutni izbruh ni 
dokazov, da bi uživanje česna zaščitilo ljudi pred okužbo z novim koronavirusom.

Ali novi koronavirus SARS-CoV-2 prizadene le starejše ljudi ali so dovzetni tudi mlajši?
Ljudje vseh starosti se lahko okužijo z novim koronavirusom Starejši ljudje in ljudje s kroničnimi 
boleznimi (kot so astma, diabetes, srčne bolezni) so bolj podvrženi hujši bolezni po okužbi. Svetovna 
zdravstvena organizacija ljudem vseh starosti svetuje, naj se držijo najbolj pomembnih ukrepov, ki zman-
jšajo možnost okužbe – predvsem higieno rok in izogibanje vidno obolelim osebam (če so videti vročični, 
kašljajo, smrkajo, kihajo).

Ali so antibiotiki učinkoviti pri preprečevanju in zdravljenju bolezni COVID-19?
Ne, antibiotiki ne delujejo proti virusom, le proti bakterijam. Novi koronavirus je virus, zato se antibiotiki 
ne smejo uporabljati kot sredstvo za preprečevanje ali zdravljenje.

Ali obstajajo kakšna posebna zdravila za preprečevanje ali zdravljenje bolezni COVID-19?
Do danes ni priporočeno nobeno posebno zdravilo za preprečevanje ali zdravljenje bolezni COVID-19. 
Nekatera posebna zdravljenja preiskujejo in jih bodo klinično preučili.



NOSEČNOST IN POROD V ČASU 
ŠIRJENJA OKUŽBE S COVID-19 

NOSEČNOST 

Podatkov o poteku bolezni COVID-19 v nosečnosti je trenutno 
malo.

Blag potek bolezni. 
Po do sedaj znanih podatkih nosečnice niso bolj ogrožene 
od splošne populacije, je pa potrebna posebna pozornost pri 
nosečnicah s pridruženimi boleznimi. Trenutno ni podatkov 
o smrti nosečnic zaradi COVID-19. Bolezen pri nosečnicah 
običajno poteka z znaki blage gripe/prehlada, predvsem s 
kašljem, vročino in kratko sapo.

Ni dokazov, da virus prehaja  
na plod v nosečnosti. 
Testirali so amnijsko tekočino, posteljico, popkovnico, 
vzeli brise žrela novorojencem in materino mleko okuženih 

nosečnic, vsi testi so bili negativni na virus. Trenutno ni  
dokazov o prenosu preko rodil.

Vpliv na plod. 
Ni podatkov o povečanem tveganju za splav. Ker ni znakov 
prehoda virusa na plod v maternici, je možnost prirojenih 
napak ploda zaradi virusa malo verjetna.

V primeru akutne okužbe v nosečnosti 
naj nosečnice ravnajo po uradno objavljenih priporočilih. 
Svetuje se pregled pri ginekologu 14 dni po končani okužbi.

Zaradi epidemije COVID-19 naj zdrave nosečnice  
samovoljno ne izpuščajo pregledov, sledijo naj  
navodilom osebnih ginekologov.



POROD

Obveščanje lokalnih porodnišnic. 
Priporočamo, da ženske z znaki okužbe in pričetkom po-
roda predhodno obvestijo lokalno porodnišnico o svojem 
prihodu.

Način poroda. 
COVID-19 naj ne vpliva na način poroda. Izjema je respira-
torno stanje nosečnice, ki zahteva urgentno dokončanje 
nosečnosti.

Obporodna analgezija.
Bolezen COVID-19 ni kontraindikacija za epiduralno analgezijo 
in spinalno anestezijo, kontraindikacija je povišana telesna 
temperatura. Kontraindicirana je tudi uporaba maske z 
dušikovim oksidulom (N2O).

Odloženo pretisnjenje popkovnice.
Po trenutnih podatkih je odloženo pretisnjenje popkovnice 
še vedno priporočljivo. Otroka se obriše in neguje kot 
običajno.

DOJENJE

Dojenje se svetuje. 
Do sedaj še ni dokazanega prehoda virusa preko materinega 
mleka na otroka. Po trenutnih podatkih so koristi dojenja 

Umivanje rok pred dotikanjem otroka,  
dojk ali črpalke in stekleničk.

Nošenje obrazne maske med dojenjem.

Črpalke za črpanje mleka naj bodo 
samo za lastno uporabo.

Dosledno upoštevanje čiščenja črpalke  
po vsaki uporabi.

V primeru dojenja so potrebni zaščitni ukrepi:

1. 3.

2. 4.

večje od tveganja prenosa. Potreben je posvet z materjo, 
saj je zaradi bližnjega kontakta prenos ob dojenju vseeno 
možen.



Situacija, ki smo ji izpostavljeni zaradi dogajanja v zvezi s 
koronavirusom, nas postavlja pred svojevrsten izziv. Otroci 
bodo v aktualni situaciji - zaprtje šol in vrtcev - mogoče imeli 
več vprašanj v zvezi z dogajanjem kot sicer. Otroci se zgledu-
jejo po obnašanju odraslih in v njihovem obnašanju iščejo tudi 
pomiritev, zato odraslim in staršem svetujemo, da, če se le da, 
ostanejo mirni, z otrokom pa se o nastali situaciji pogovarjajo. 

V nadaljevanju navajamo  
nekaj usmeritev za pogovor z otroki.
• Večina otrok je za virus že slišala, zato se pogovoru o tem ne 

izogibajte. Pomanjkanje in prikrivanje informacij, prav tako 
tudi nepreverjene informacije ali informacije iz nestrokovnih 
virov, lahko povečajo stisko ali strah.

• Informacije v zvezi z virusom se hitro spreminjajo, zato 
preverite, da boste tudi sami imeli veljavne informacije. 
Vse informacije v zvezi s koronavirusom in nastalo situacijo 
pridobivajte iz zanesljivih virov (npr. ministrstva, NIJZ, WHO 
in medijev, ki te informacije povzemajo).

• Ne bojte se otroku povedati, če česa ne veste oziroma nimate 
odgovorov na vsa njegova vprašanja.

• Pomembno je, da ste otroku na voljo ter mu omogočite in 
dovolite, da spregovori o svojih čustvih. Povejte mu, da ga 
imate radi in ste mu na voljo za pogovor in igro.

• Prilagodite informacije starosti otroka. Mlajši otroci bodo 
običajno imeli konkretna vprašanja (Kaj je to koronavirus? Ali 
bo kdo zbolel? Kako lahko preprečijo bolezen?), starejši otroci 
bodo lahko imeli bolj kompleksna vprašanja (Kaj to pomeni 
za mojo družino? Ali lahko kdo umre? Kaj to pomeni za ves 
svet? Se lahko zgodi, da bodo zaprli trgovine in bo zmanjkalo 
hrane?).

• Otrokom ne posredujte preveč informacij naenkrat, odgov-
arjajte na tisto, kar jih zanima in kar vas sprašujejo. Pogovor 
služi cilju, da otroka pomirite in z jasnimi informacijami 
zmanjšate možnost zastrašujočih predstav oziroma misli o 
bolezni.

• V svojih odgovorih bodite mirni, iskreni in jasni. Otroku spo-
ročite, da gre za obdobje, ki bo minilo.

• Otroku dajte občutek varnosti in kontrole. Sporočite mu, da 
zdravstvene in druge strokovne službe delajo vse, kar je v nji-
hovi moči, da zaščitijo in ohranijo njihovo zdravje. Informira-
jte ga o tem, kaj lahko sam naredi za to, da prepreči širjenje 
bolezni in okužbe. Otroke lahko skozi igro naučite pravilnega 
umivanja rok.

• V pogovoru se izogibajte katastrofiziranju in napovedovanju 
črnih scenarijev. V skladu z otrokovimi vprašanji naslovite 
realne možnosti (npr. lahko se zgodi, da kdo od bližnjih zboli 
in bo potreboval zdravniško pomoč).

• Omejite čas pogovora o koronavirusu. V zadnjih dnevih je 
koronavirus (pre)pogosta tema naših pogovorov, dostikrat 
se zgodi, da govorimo le o tem in smo pri tem zaskrbljeni. 
Pomembno je, da v času, ki ga preživljamo z otroki, pogovor 
o koronavirusu omejimo in se osredotočimo tudi na druge 
vidike našega življenja, predvsem tiste, ki jih lahko nadziramo 
in so pozitivni.

• Rutina zmanjšuje negotovost, zato, kolikor se da, ohranite 
vsakodnevni ritem in rutino (otroku omogočite igro, spros-
titev, počitek …).

• Otrokom smo odrasli vzgled. Že s svojo mirnostjo, samo-
zaupanjem ter zagotavljanjem občutka varnosti lahko prispe-
vamo k zdravju in dobremu počutju otrok.

• Poskrbite zase.

KAKO SE Z OTROKI POGOVARJATI  
O KORONAVIRUSU IN BOLEZNI COVID-19?
Situacije, v katerih je prisotna negotovost, lahko sprožijo tesnobo tako pri odraslih kot pri otrocih. 

Otroci se na takšne situacije odzivajo različno. Lahko postanejo bolj razdražljivi, jezni, tesnobni, 

lahko se umikajo ali nasprotno, bolj intenzivno iščejo družbo in stik z odraslimi.



Ljudi nas je običajno strah neznanega ali nečesa, česar ne moremo nadzorovati. Zato je v nepredvidljivih 

situacijah povsem normalno, da se počutimo žalostne, pod stresom, zmedene, prestrašene ali jezne.

KAKO OBVLADOVATI STRES, ZMANJŠATI OBČUTKE 
STRAHU, PANIKE IN ZASKRBLJENOSTI ZARADI  
KORONAVIRUSA IN BOLEZNI COVID-19? 

Če se sami znajdemo v situaciji, ko se počutimo tesnobne 
ali zaskrbljene glede koronavirusa, se lahko opomnimo, da 
zdravstveni in drugi strokovnjaki sledijo strogim protokolom 
za zmanjševanje širjenja okužb z virusom in zajezitev vseh 
posledic. Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je 
še posebno pomembno, da delujemo preventivno. Vsi skupaj 
in vsak posameznik mora delovati odgovorno in preventivno za 
skupno dobro.

Kaj lahko pomaga:
• Imejmo v mislih, da gre za obdobje, ki je trenutno težko, a bo 

minilo.

• Poskušajmo ostati mirni.

• Pomaga nam lahko pogovor z ljudmi, ki jim zaupamo. Pogov-
arjajmo se z družino in prijatelji. Če pogovor v živo ni mogoč, 
lahko uporabimo različne novodobne tehnologije.

• Ohranjajmo socialne stike, kolikor je v trenutnih okoliščinah 
možno oz. varno. Socialne stike lahko vzdržujemo tudi preko 
novih tehnologij. Izogibajmo se tesnim stikom, predvsem pa 
druženju v večjih skupinah.

• Ohranjajmo zdrav življenjski slog – zdravo se prehranjujmo, 
dovolj spimo, bodimo fizično aktivni (npr. sprehod, vadba 
doma …)

• Za sprostitev ne posegajmo po cigaretah, alkoholu in drugih 
drogah. Ukvarjajmo se z aktivnostmi, ob katerih se počutimo 
dobro.

• Če občutimo, da smo zaradi nastale situacije čustveno preo-
bremenjeni, se lahko obrnemo na vire pomoči. Če nimamo 
znakov bolezni, ne hodimo v zdravstvene ustanove.

• Osredotočimo se na to, kar lahko nadziramo (osnovni hi-
gienski ukrepi, dnevna rutina).

• Pridobimo čim več relevantnih informacij, ki nam bodo 
pomagale natančno oceniti tveganje in sprejeti razumne 
preventivne ukrepe.

• Vse informacije v zvezi s koronavirusom in nastalo situacijo 
pridobivajmo iz zanesljivih virov (npr. ministrstva, NIJZ, WHO 
in medijev, ki te informacije povzemajo).

• Zmanjšajmo izpostavljenost medijskim vsebinam, ki nas še 
dodatno vznemirjajo.



• Za soočanje s trenutno situacijo uporabljajmo tiste veščine, 
s pomočjo katerih smo se že v preteklosti uspešno soočali 
z neprijetnimi življenjskimi situacijami in ki nam pomagajo 
obvladovati čustva.

• Potrudimo se, da nastala situacija ne bo ogrozila načel 
solidarnosti in človečnosti. V skrbi za svoje zdravje pomislimo 
tudi na druge, predvsem na ranljive skupine prebivalstva (npr. 

socialno ogroženi, ljudje s kroničnimi obolenji, starejši ...) in 
kako jim lahko pomagamo na način, da ne ogrozimo svojega 
zdravja.

• Bodimo strpni in sprejemajoči drug do drugega. Samo s sk-
upnimi močmi bomo dosegli, da se bo življenje čim prej spet 
vrnilo v normalne tirnice.

Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in 
pogovor se lahko obrnete tudi na telefone za pomoč v stiski:

• Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro 
zjutraj).

• Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur/na 
dan, vsak dan). Klic je brezplačen.

• TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 
12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

KO JE STISKA ZELO HUDA, LAHKO POKLIČETE NA KATEREGA  
IZMED SPODAJ NAVEDENIH VIROV.

• #tosemjaz – spletni portal, namenjen otrokom in mladostni-
kom www.tosemjaz.net.

• Med.Over.Net – spletni portal na temo zdravja, duševnega 
zdravja in drugih področij www.med.over.net.

• NeBojSe – spletni portal Društva za pomoč osebam z de-
presijo in anksioznimi motnjami DAM www.nebojse.si

• Spletna postaja za razumevanje samomora in pomoči, ki je 
na voljo. www.zivziv.si 

Telefoni za pomoč v stiski Internet kot podporni medij ob duševni stiski:



Družinam z otroki, ki potrebujejo varstvo, naj priskočijo na 
pomoč drugi državljani in zagotovijo varovanje njihovih otrok. 
Vsekakor naj otrok ne varujejo starejši ljudje oziroma tisti, ki 
spadajo v rizične skupine za okužbe z novim koronavirusom.

Pri varovanju otrok doma naj se upoštevajo osnovna higienska 
navodila glede umivanja rok in higiene kašlja. Z neumitimi roka-
mi se ne dotikamo oči, nosu in ust; prostore pogosto zračimo 
in redno čistimo površine, ki se jih pogosto dotikamo.

Kadar otroke peljete ven, se odpravite na lokacije, kjer ne bodo 
prihajali v tesen stik z drugimi otroki in osebami, oz. poskrbite, 
da do takšnih stikov ne bo prišlo.

Če se pri otroku pojavijo bolezenski znaki okužbe dihal (npr. 
slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje), 
naj starši po telefonu pokličejo osebnega ali dežurnega zdravni-
ka. V takšnem primeru svetujemo, naj varstvo in nego bolnega 
otroka prevzamejo starši. 

NAVODILA ZA VAROVANJE OTROK NA DOMU  
Vlada RS je dne 15. marca 2020 sprejela odlok, s katerim je do nadaljnjega ukinjeno kakršnokoli organi-

zirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa najintenzivnejše prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa 

je tudi vse zaposleno osebje. 



maska FFP3 vodoodporna 
obleka z dolgimi 
rokavi za enkrat-

no uporabo

očala ali vizir rokavice  
za enkratno 

uporabo

kapa  
za enkratno 

uporabo

NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE  
PROSTOROV, V KATERIH SE JE ZADRŽEVAL BOLNIK 
S POTRJENO OKUŽBO S SARS-COV-2 
Navodila so namenjena le za čiščenje in razkuževanje prostorov zunaj zdravstvenih prostorov (npr. pis-

arne, uradi, transportna sredstva, šole itd.), kjer se je oseba s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 zadrževala 

več kot 15 minut, in za sanitarije, ki jih je uporabila. Navodila niso namenjena za prostore, ki jih je bolnik 

uporabil samo za prehod.

Pred začetkom čiščenja se zaščitimo z ustrezno osebno varovalno opremo (OVO):

Površine prostorov, kjer se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, najprej očistimo in nato še razkužimo. Pri 
uporabi čistilnih in razkužilnih sredstev upoštevamo navodila proizvajalca.



1. ČIŠČENJE
Za čiščenje površin uporabimo vodo in čistilna sredstva, ki jih 
običajno uporabljamo. Skrbno očistimo površine, ki se jih osebe 
pogosto dotikajo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten 
in oken, straniščna školjka, potezna vrvica oziroma gumb za 
splakovanje stranišča, pipe umivalnikov, tipkovnice, slušalke, 
svinčniki za souporabo za stranke ipd.). Prostor med čiščen-
jem zračimo (odprta okna). Tekstil (npr. posteljnino, zavese 
itd.) operemo na temperaturi 60 °C z običajnim detergentom 
za perilo in ga posušimo v sušilnem stroju ali ga prelikamo. 
Tkanine, ki ne prenesejo visokih temperatur, peremo z dodat-
kom sredstva za razkuževanje (npr. belilno sredstvo na osnovi 
natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim 
učinkom).

2. RAZKUŽEVANJE
Po čiščenju razkužimo površine z 0,1% raztopino belilnega sred-
stva na osnovi natrijevega hipoklorita (npr. varikina). Na voljo so 
različne koncentracije natrijevega hipoklorita. Dodajanje vode 
je odvisno od koncentracije natrijevega hipoklorita v belilnem 
sredstvu. Da dobite ustrezno koncentracijo za razkuževanje, 
sledite navodilu za redčenje v tabeli spodaj.
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Za občutljive površine lahko namesto belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita uporabimo razkužilo, ki vsebuje 70% 
etanol. Belilna sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita in razkužila, ki vsebujejo 70% etanol, so dostopna v prosti prodaji.

Po končanem čiščenju in razkuževanju OVO pravilno slečemo. OVO se zavrže kot infektivni odpadek.

Priprava 0,1 % raztopine natrijevega hipoklorita iz belilnega sredstva (npr.varikine), ki ga imamo na voljo.


