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Spoštovani starši 

 

 

 

Posodobljene usmeritve glede koronavirusa (SARS-CoV-2), ki vsebujejo ažurirane 

uradne informacije. 

 

 

V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih 

izobraževalnih ustanov. Pojav novega koronavirusa naj ne ohromi vsakdanjega življenja. 

Simptomi in znaki okužbe so podobni tako pri COVID-19 kot pri drugih okužbah dihal.  

 

Ministrstvo za zdravje in NIJZ natančno spremljata dogajanje, obveščata javnost o 

preventivnih ukrepih in pripravljata ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja okužb v Sloveniji. 

 

Trenutna epidemiološka situacija NE narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri 

opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju kot vsakdanjem življenju. 

 

Glede na usmeritve NIJZ za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, 

in so zdravi, niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene in ne 

potrebujejo domače karantene. 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je edini relevanten vir za informacije in potrditev 

novih primerov okužbe na območju Republike Slovenije. NIJZ ocenjuje tveganje za javno 

zdravje v Sloveniji, obvešča in pripravlja priporočila in z območnimi enotami izvaja testiranja 

in usmerja v primeru potrjenih okužb. 

 

Ker se razmere in ukrepi hitro spreminjajo, se redno seznanjajte in upoštevajte priporočila 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). 
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Priloga 

 

 

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:  

 

 

 Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.  

 Ne dotikamo se oči, nosu in ust.  

 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.  

 Upoštevamo pravila higiene kašlja.  

 Redno si umivamo roke z milom in vodo.  

 V primeru, da 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/razkuževanju kože.  

 Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni 

potrebna. Zaščitne maske so namenjene zdravstvenim delavcem, ki prihajajo v stik z 

osebami s sumom na okužbo, ter bolnikom, da zaščitijo druge pred širjenjem bolezni.  

 V času povečanega pojavljanja okužb dihal poskrbimo za redno zračenje in 

prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.  

 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.  

 Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto 

dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, 

pipe umivalnikov) - navodila za čiščenje prostorov  

 Na spletni strani NIJZ (na povezavi https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-

gradiva) so zbrana gradiva (plakati in letaki) za splošno in strokovno javnost. 

Dokumente lahko prenesete na svoje naprave, natisnete ter uporabite za osveščanje 

vaših ciljnih javnosti.  

 


