NAVODILA ZA OBVLADOVANJE korona virusa SARS-COV-2
Tveganje zaradi korona virusa in predpisovanje ukrepov je nemogoče zajeti v klasični
obliki ocenjevanje tveganja, saj je tveganje odvisno od številnih spremenljivk, ki se lahko
dnevno spreminjajo, zato je potrebno redno spremljanje obvestil, priporočil in navodil v
tiskanih in elektronskih medijih ter spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih.
Navodila za posamezno dejavnost se nahajajo na spletnem naslovu:
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
1. UVOD
Tveganje za okužbo je odvisno od:
• splošne situacije v Sloveniji in v svetu,
• od pojava lokalnih žarišč,
• od spoznanj medicinske stroke glede prenosa, posledic ter obvladovanja virusa.
Prav tako je tveganje odvisno od individualnega stanja posamezne osebe. Tveganje se
poveča v primeru:
• ko delavec sodi med ogrožene skupine (glej poglavje 1.1.1),
• če se pri delavcu ali pri njegovih družinskih članih pojavi super okužba, ki
predstavlja hkratno kombinacijo virusnih obolenj respiratornih organov (npr.
prehlad, gripa, pljučnica) oziroma alergija, ki otežuje dihanje.
Posamezni ukrepi se nato oblikujejo skladno s trenutno situacijo in lahko vključujejo:
• neobvezna priporočila za zaposlene in uporabnike,
• obvezno izvajanje ukrepov,
• karanteno posameznika,
• karanteno celotnega objekta ali zavoda.
Ukrepi, ki se jih predpiše se lahko nanašajo:
• na vse zaposlene in obiskovalce,
•

na konkretnega zaposlenega.

Ukrepe določi odgovorna oseba zavoda na podlagi priporočil in navodil stroke ob
sodelovanju z medicino dela in službo varstva pri delu. Trenutni ukrepi se objavljajo na
vhodu v prostore zavoda ter po elektronski pošti.
Pričetek in prenehanje posameznega ukrepa se vodi v posebni evidenci.
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1.1. Splošni varnostni ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa SARSCOV-2:
Pri sprejetju ukrepov naj zavod spremlja in upošteva vse podane ukrepe s
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) in
Republike Slovenija GOV.si.
Delodajalec mora za preprečevanje virusa upoštevati naslednja splošna
priporočila:
1. Aktivno spodbujanje bolnih zaposlenih, da ostanejo doma – zaposleni, ki imajo
simptome in znake akutne bolezni dihal, naj ostanejo doma in naj ne prihajajo na
delovno mesto.
2. Zaposleni morajo obvestiti svojega nadzornega in ostati doma, če so bolni ali če
zboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt).
3. Zagotovitev, da je politika bolniških odsotnosti prožna in skladna s smernicami
doktrine javnega zdravja in da se zaposleni zavedajo teh pravil.
4. Ločevanje bolnih delavcev od zdravih: delavce, ki po prihodu na delovno mesto
kažejo simptome akutne respiratorne bolezni (npr. kašelj, težave z dihanjem) ali
pri katerih se simptomi pojavijo tekom delovnega dneva, je potrebno ločiti od
drugih zaposlenih in takoj poslati domov.
5. Delovne površine, kjer je delal oziroma bil v stiku delavec s sumom oziroma s
potrjeno okužbo z virusom, je potrebno čim prej očistiti in razkužiti (glej navodila
NIJZ*).
6. Pri vhodu v zavod, pri delovnih mestih ter na drugih vidnih mestih se postavijo
plakati, ki spodbujajo bolniško odsotnost bolnih delavcev ter higieno rok in pravilno
obnašanje pri kašljanju in kihanju delavcev, ki niso (vidno) bolni.
7. Delavcem se zapove, da roke pogosto čistijo z razkužilom, ki vsebuje vsaj 60-95%
alkohola, ali da jih umivajo z vodo in milom, kar naj traja vsaj 20 sekund.
Kombinacija mila in vode je prednostna, kadar so roke vidno umazane.
8. Delavce redno opozarjamo, naj si ne delijo skodelic, kozarcev, posode, pribora. Po
uporabi je potrebno posodo in pribor umiti z vodo in detergentom.
9. Zagotavljamo redno zračenje prostorov in pravilno delovanje ventilacijskih
sistemov.
10. Za namene komunikacij, sestanke se uporabljajo metode, ki ne vključujejo osebnih
stikov (telefoni, videokonference, internet), tudi če osebe delajo v isti stavbi.
11. Prepoznati kritične točke v zavodu, kjer delavci niso na medsebojni varni razdalji,
kot na primer: jedilnica, garderobe, vhodi v zavod, prostori za evidentiranje
prihodov, stranišča, in sprejeti ustrezne ukrepe. Delodajalec mora v primeru, da
delovni proces zahteva delo na medosebni razdalji manj kot je varnostna razdalja
in druge organizacijske rešitve niso mogoče, zagotoviti nujno uporabo ustreznih
zaščitnih mask in druge osebne varovalne opreme (rokavice, očala, kombinezon,
slušalke, zaščitne obleke, itd ...). Delodajalec mora zagotoviti razkužila.
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12. Potrebno je stalno informiranje zaposlenih o "samo-prijavi" statusa višje
ogroženosti oz. pojava simptomov bolezni (pri sebi ali v družini). Delodajalci
morajo zagotoviti obveščenost svojih delavcev predvsem o naslednjih informacijah:
obveznost ostati doma v primeru povišane telesne temperature (nad 37,5°)
ali v primeru drugih simptomov in poklicati zdravnika,
- zavedanje in sprejemanje delavcev, da ne morejo vstopiti oziroma ostati v
zavodu in da morajo takoj sporočiti, če so prisotna tveganja (simptomi
okužbe, temperature, prihodi iz ogroženih območij, ali stik z osebami, ki so
pozitivne na SARS-COV-2 v preteklih 14 dneh itd.),
- spoštovanje vseh določb organov in delodajalca pri vstopanju v zavod
(predvsem pri držanju predpisane razdalje, upoštevati vsa pravila glede
razkuževanja rok in se obnašati skladno s higienskimi predpisi),
- zaveza nemudoma informirati delodajalca o morebitni prisotnosti kakršnih
koli simptomov okužbe med delovnim procesom, pri čemer se vzdržuje
ustrezna oddaljenost od prisotnih sodelavcev.
Ogroženi zaposleni obvesti svojega predstojnika/vodstvo, ki se lahko odloči, da
delavca umakne iz delovnega procesa.
-

13. Varne delovne razmere je mogoče doseči z upočasnitvijo delovnega procesa,
opravljanjem le kritičnih nalog, razdelitvijo zaposlenih v stalne izmenske bloke,
razporeditvijo delavcev na delovnih mestih z upoštevanjem varne razdalje,
organizacijo malice ter prihoda na delo in odhoda z dela na način, da se omeji
druženje delavcev, s spremenjenim načinom spremljanja evidence prihodov in
odhodov, ukinitvijo odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine.
14. Glede na oceno tveganja specialisti medicine dela lahko svetujejo tudi o prekinitvi
delovnega procesa v primeru, če z reorganizacijo dela ni mogoče doseči varnih
delovnih razmer.
15. Še naprej je potrebno dnevno obveščati in izobraževati delavce o splošnih
higienskih ukrepih, načinu dela v organizaciji in obnašanju na delovnem mestu
preko vodij, plakatov, zloženk, oglasnih desk, intraneta, množičnih medijev,
lokalnih TV postaj … Delodajalec mora zagotoviti, da vsi prisotni v zavodu
upoštevajo vsa higienska navodila, predvsem v zvezi s higieno rok ter respiratornih
obolenj. Delodajalec mora zagotoviti ustrezna sredstva za čiščenje rok in opozarjati
ter pozivati k pogostemu čiščenju rok z ustreznim čistilom. V kolikor je mogoče, je
varnostna razdalja med zaposlenimi pri delu 1,5m ali več. Hkrati mora v primeru,
da delovni proces zahteva delo na medosebni razdalji manj kot je varnostna
razdalja in druge organizacijske rešitve niso mogoče, zagotoviti nujno uporabo
ustreznih zaščitnih mask in druge osebne varovalne opreme (rokavice, očala,
kombinezon, slušalke, zaščitne obleke, itd ...). Delodajalec mora zagotoviti
razkužila.
16. Svetujemo, da se v vsaki organizaciji oblikuje lokalni krizni štab, ki bedi nad
izvajanjem sprejetih ukrepov, izobraževanjem in kontrolo izvedenih, ki vključuje
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tudi omenjene službe ter se za strokovne nasvete poveže tudi z izvajalcem
medicine dela.
17. Vodje oddelkov pred začetkom vsake izmene izvede kratek pogovor z zaposlenimi
glede zdravstvenega stanja posameznikov in njihovih družin. Po potrebi jim preda
nova navodila oz. informacije glede epidemije. Prenos znanja in informacij je
ključnega pomena.
18. Odpoved vseh zbiranj delavcev v skupnih prostorih – kava, malica, itd. V kolikor to
ni mogoče, omejimo število v skupnih prostorih na minimalno mogoče. Delodajalec
mora zagotoviti, da je dostop do skupnih prostorov, pogojen z zagotavljanjem
stalnega prezračevanja prostorov in skrajšanim časom zadrževanja znotraj teh
prostorov ter s spoštovanjem varnostne razdalje med ljudmi v omenjenih
prostorih. Delodajalec mora zagotoviti redno razkuževanje prostorov. Delodajalec
mora zagotoviti redno razkuževanje skupnih prostorov, tipkovnic za pijače na
avtomatih za pijače itd.
19. Prerazporeditev delavcev na način, da je v zavodu prisotnih najmanjše število
delavcev, ki še lahko zagotavlja normalen delovni proces.
20. Vsem delavcem odrediti delo od doma, v kolikor to omogoča delovni proces. Delo
na ostalih delovnih mestih je potrebno organizirati tako, da se čim bolj zmanjšajo
stiki med delavci med izvajanjem aktivnosti.
21. Po koncu vsakega delovnika se razkuži delovne površine, materiale, itd. V kolikor
razkužila niso na voljo, se lahko uporabi mešanje razkužila po navodilih NIJZ.
22. Zaposlene vzpodbujamo, da med sabo tekom izmene čim manj izmenjujejo
delovno opremo (npr. telefone, računalnike itd.).
Potrebno je kontinuirano izobraževanje in informiranje zaposlenih in uporabnikov o
splošnih higienskih ukrepih, spremembah v organizaciji dela ter o odgovornem obnašanju
na delovnem mestu. Vodje naj bodo zgled ostalim.
Vsem zaposlenim se prepošilja nova navodila NIJZ, na vidnih in kritični točkah se razobesi
nova navodila NIJZ za higieno.

Page 4 of 26

1.1.1.Posebni ukrepi v zvezi s posameznimi skupinami zaposlenih
V kolikor je zaradi zagotavljanja varnih delovnih pogojev v zavodu potrebno nekaterim
delavcem odrediti čakanje na domu, imajo pri tem prednost naslednje bolj ogrožene
skupine zaposlenih.
Priporoča se preusmerjanje zaposlenih s kroničnimi boleznimi na delovišča, kjer je nižja
raven tveganja za okužbe.
Med ogrožene skupine zaposlenih sodijo:
a. nosečnice,
b. delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,
c. delavci na kemoterapiji,
d. delavci z od inzulina odvisno sladkorno boleznijo,
e. delavci s kronično pljučno boleznijo ali malignim obolenjem, ki so bili ali so
še na katerikoli vrsti protivnetne imunosupresivne terapije v zadnjem letu ali
ki imajo pogosta recidivna vnetja zaradi okužb (kot so KOPB, bronhiektazije,
kronična astma na terapiji, pljučna fibroza, druge sistemske avtoimune
bolezni na dihalih, pljučni malignom),
f. delavci starejši od 65 let,
g. težja srčno-žilna obolenja,
h. ostala težja obolenja,
i. težja psihiatrična obolenja.
V primeru, da delavec izpolnjuje katerega od zgornjih pogojev, to pove
svojemu nadrejenemu in/ali kadrovski službi, ki se odloči, da delavca umakne
iz delovnega procesa.
V kolikor delavec razloga delodajalcu ne želi povedati ali le-ta v razlog dvomi,
se delavca napoti k oz. konzultira izvajalca medicine dela, ki na podlagi
zdravstvenega stanja delavca in presoje tveganja za okužbo pri delavčevem
delu predlaga nadaljnje ukrepe.
1.1.2.Varovanje zdravja pri delu otrok, mladostnikov, mlajših oseb (dijaki,
študentje)
Delodajalec mora mlade osebe oz. mladoletnike obvestiti o možnih tveganjih in o vseh
ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja. Delodajalec mora zagotoviti varovalne in
preventive ukrepe za zdravo in varno delo otrok ter mladostnikov, ki je primerna njihovi
starosti. Pri tem mora vključiti izvajalca medicine dela.
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1.1.3.Organizacijski ukrepi - delo od doma in čakanje na delo na domu
Delodajalec mora organizirati delovne procese tako, da se zmanjša število stikov med
osebami, npr.: nudenje storitev preko spleta, posamično vstopanje v prostore, telefonsko
naročanje. V zaprtih delovnih prostorih naj se hkrati zadržuje čim manjše število ljudi.
Delodajalec se lahko v primerih izrednih razmer, kot je epidemija, ko je ogroženo življenje
in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca in ko ne more zagotoviti možnosti za
zmanjševanje stikov med zaposlenimi na kritičnih točkah in na delovnih mestih s
povečanim tveganjem, odloči za ukrep, kot je delo od doma in čakanje na delo na domu.
V primerih dela od doma in čakanja na delo na domu, pa mora delodajalec upoštevati vse
zakonske zahteve po Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o varnosti in zdravju pri
delu.
1.1.4.Varnostne razdalje, zaprti prostori, tesni stiki
Pri vstopanju v objekt in prostore zavoda ter registriranju upoštevajte varnostno
razdaljo od 1,5 - 2 m.
Delodajalec se (lahko) odloči za naslednje ukrepe:
V delovne prostore in druge prostore (garderobe in sanitarije) vstopajte
posamično, izvedba drsečega delovnega časa v izogib gneči na vhodih.
Uredi se razporeditev miz in stolov, ki omogoča, da delavci ne sedijo nasproti drug
drugemu.
Kjer je to smiselno, se lahko uredijo talne označbe in ureditev oziroma usmeritev
poti za osebe, ki se istočasno nahajajo v prostoru.
Kjer je to smiselno, se lahko uvedejo tudi varnostne pregrade (iz pleksi stekla), v
primeru potencialnega stika s tretjimi osebami.
Preprečiti zadrževanje večjega števila oseb.
Uredi se več terminov za malico in omogoči malicanje v pisarnah.
V kolikor se ne more zagotoviti zadostne razdalje najmanj 1,5 -2 metrov, je
potrebno zagotoviti fizične ovire, s katerimi se preprečuje tesen stik (razdalja
manjša od 1,5 metra) med delavci, ali zagotoviti uporabo osebne varovalne
opreme, kamor se uvršča varovalna oprema za zaščito nosu in ust in v določenih
primerih tudi zaščito oči.
Delavce je potrebno ustrezno seznaniti s pravilno uporabo in nošenjem zaščitnih
mask.
Omejijo se ne nujno medsebojni stiki.
Ukinijo se odmori za kajenje in druge oblike zbiranja delavcev v skupine.
Zagotovi se sprejem strank na enem mestu oz. čim manjšem možnem številu.
Uredi se delo od doma na neuradne dneve za tiste, ki imajo oddaljen dostop ali pa
se uredi delo v izolaciji – brez kontaktov z drugimi.
Izogibajte se zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje večje število oseb in poskrbite za
redno zračenje zaprtih prostorov:
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-

V kolikor gre za naravno prezračevanje, je potrebno imeti odprta vhodna vrata in
dodaten vir zraka npr. okno, druga vrata, ipd..
Vrata pisarn naj ostanejo odprta, da se izognete stika s kljukami na vratih.

Izogibajte se telesnemu stiku, rokovanju z osebo. V primeru, da je izogibanje nemogoče,
uporabite zaščitne rokavice za enkratno uporabo. Izogibajte se tesnim stikom z drugimi
osebami, zlasti z osebami, ki kažejo potencialne znake nalezljive bolezni.
1.1.5.Higienski ukrepi
REDNO UMIVANJE ROK
Roke si redno umivajte z milom in toplo/vročo vodo, še posebej po kihanju/kašljanju, pred
jedjo, po uporabi stranišča in po dotikanju površin na javnih mestih. Roke si z milom
umivajte 1 (eno) minuto.
Za osušitev rok obvezno uporabite papirnato brisačo, ki jo odvržete v koš za mešane
komunalne odpadke. Navodila se izobesijo na vidnih mestih.
V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabite namensko
razkužilo za roke z najmanj 60 % etanola. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji
uporabi.
Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju oziroma
razkuževanju kože.
PRAVILNA HIGIENA KAŠLJA IN KIHANJA
Preden zakašljate ali kihnete, si pokrijte usta in nos z robčkom ali zakašljate in kihnete v
zgornji del rokava in ne v svojo dlan. Navodila se izobesijo na vidnih mestih.
OMEJITEV DOTIKANJA OČI, NOSU, UST
Pazite, da se z rokami ne dotikate oči, nosu in ust, ne da bi si predhodno umili roke. Na
več lokacij objekta je potrebno izobesiti navodil in gradiva NIJZ-a, ki so priložena v
prilogah.
1.1.6.Razkuževanje prostorov in uporaba razkužilnih sredstev v zavodu
Redno čiščenje in razkuževanje površin, še posebej tistih, ki se jih delavci pogosto
dotikajo na delovnem mestu, kot so npr. delovne postaje/mize, tipkovnice, miške, pulti in
kljuke, sanitarije. Obvezno čiščenje površin po končani izmeni.
Uporabljajo se čistila, ki se običajno uporabljajo v ta namen. Pri uporabi čistilnih in
razkužilnih sredstev upoštevamo navodila proizvajalca.
Čistilni servisi še naprej ravnajo v skladu z navodili NIJZ za čiščenje in dezinfekcijo
prostorov. Še naprej se temeljito čisti in razkužuje kljuke, tipkovnice, sanitarije. Zaposleni
imajo na voljo razkužilne robčke in/ali razkužila za brisanje pripomočkov po osebnem
stiku s strankami (kljuka, svinčnik,…).
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Površine prostorov, kjer se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, najprej
očistimo in nato še razkužimo.
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 čiščenjem zračimo (odprta okna). Tekstil (npr. krpe za posodo
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
dodatkom sredstva za razkuževanje (npr. belilno sredstvo na osnovi natrijevega
hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom).
RAZKUŽEVANJE
Po čiščenju razkužimo površine z 0,1 % raztopino belilnega sredstva na osnovi
natrijevega hipoklorita (npr. varikina). Na voljo so različne koncentracije natrijevega
hipoklorita. Dodajanje vode je odvisno od koncentracije natrijevega hipoklorita v belilnem
sredstvu.
Po končanem čiščenju in razkuževanju osebno varovalno opremo (v
nadaljevanju OVO) pravilno slečemo. OVO se zavrže kot infektivni odpadek.
1.1.7.Uporaba zaščitnih sredstev
Delavci pri svojem delu v primeru prevzema materiala s strani tretje osebe ter tudi pri
svojem delu v zaprtih prostorih ali v prostorih kjer se zbira več ljudi, uporabljate osebno
varovalno opremo (OVO).
Možna je zaščita za roke, nos/usta, oči in/ali telesna zaščita. Delavce je potrebno
ustrezno seznaniti s pravilno uporabo in nošenjem zaščitnih mask.
ZAŠČITNE MASKE
Maske, kot osebno varovalno opremo pri svojem delu uporabljajo zaposleni, ki prihajajo v
stik z osebami, ki so ali bi lahko bile okužene z novim korona virusom SARS-COV-2.
Kirurške maske tip IIR (SIST EN 14683) uporabljajo tudi druge osebe, še posebej tisti, ki
imajo zdravstvene težave, saj lahko s tem zmanjšajo nevarnost širjenja okužbe na druge
osebe.
Maske se nosijo v smiselnih okvirih in ne celoten delovni čas. Če gre za enkratno
uporabo, se masko zamenja na 2 do 4 ure oziroma takoj ko postane vlažna.
Zaščita z masko je pomembna, saj ob upoštevanju ostalih higienskih ukrepov, kot so
pravilno kašljanje, kihanje, pravilno umivanje rok ter izogibanje dotikanju obraza in
sluznic, še dodatno zmanjšujejo nevarnost prenosa okužbe. Pri tem je zelo pomembno,
da masko pravilno namestimo, nosimo in tudi odstranimo. Ves čas nošenja maske se
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oseba ne sme dotikati osrednjega dela maske, saj bi na ta način lahko prišlo, do
onesnaženja rok in nevarnosti prenosa okužbe na druge osebe.
ZAŠČITNE ROKAVICE
Zaščitne rokavice je smiselno uporabljati v primerih, ko z istim izdelkom ali sredstvom za
delo rokuje več oseb. Pri tem je primerna uporaba lateks oz. nitril rokavic (standard SIST
EN ISO 374-2).
Rokavice so uporabne toliko časa, dokler se ne poškodujejo. Pri tem je potrebno paziti na
pravilno nameščanje, uporabo, odstranjevanje in zavrževanje.
1.1.8.Ureditev delovnih mest pri postopnem vračanju na delo
Pri postopnem vračanju zaposlenih nazaj v delovni proces, bo zavod zagotovil za ureditev
sledečega:
SOUPORABA PISARN
V kolikor v zavodu prihaja do souporabe pisarn, se v trenutni fazi epidemije priporoča, da
pisarno uporablja ena sama oseba. V kolikor to ni mogoče, naj se zaposlene razdeli v več
blokov (npr. skupina A, B, C), ki so izmenično prisotne v delovnih prostorih. Na tak način
lahko v primeru okužbe tudi lažje identificiramo potencialno okužene sodelavce. Vse
osebe, ki lahko delo še vedno nemoteno opravljajo od doma, naj preventivno ostanejo
doma.
V primeru nadaljevanja trenda umirjanja epidemije oz. v primeru, ko je souporaba pisarn
zaradi delovnega procesa oz. kapacitet nujna, lahko pisarno uporablja več oseb ob
zagotavljanju zadostne varnostne razdalje 1,5 - 2 metra. Priporoča se tudi uporaba
kirurških mask, v kolikor so te dobavljive in na voljo, oz. če niso na voljo druga zaščita za
obraz (šal, ruta, pralne maske,..).
Ravno tako se lahko smiselno zagotovi fizično pregrado s pleksi steklom.
Zaposleni naj ves čas opravljajo delo z lastno opremo (telefon, računalnik, tipkovnica,
itd.). Po koncu delovnika naj čistilka dosledno skrbi za razkuževanje opreme z ustreznimi
čistilnimi sredstvi (ustrezni higienski robčki, razkužila), predvsem stikala, kljuke,
tipkovnice na fotokopirnem stroju, aparatu za pijačo, kavo, pipah,...
Ključnega pomena je še naprej odgovornost zaposlenih do sodelavcev, da pravočasno
nadrejenim sporočijo morebitne simptome ali znake respiratornih bolezni. Prav tako naj
delodajalca obvestijo, če je zbolel kdo od bližnjih oz. so bili v potencialnem stiku z
okuženim z SARS-COV-2.
Pri tem imajo pomembno vlogo tudi vodje, ki morajo najti ustrezen način za odkrito
komunikacijo, pridobivanje zaupanja zaposlenih in so sposobni tudi v kriznih razmerah
učinkovito in humano organizirati delo.
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PROTOKOL UPORABE SKUPNIH SLUŽBENIH VOZIL
Souporaba službenih vozil predstavlja večje tveganje za prenos okužbe SARS-COV-2, saj
se lahko virus prenaša preko dotikanja kontaminiranih površin.

Za zmanjšanje možnosti prenosa okužbe svetujemo:
- Službenega vozila naj ne uporablja več kot ena oseba dnevno. Prav tako naj bo v
avtomobilu naenkrat prisotna samo voznik (brez sopotnikov).
- V kolikor so potrebe po uporabi službenih vozil več kot ena oseba na dan
svetujemo, da se zaposlenim omogoči uporabo lastnih vozil za terensko delo.
- Službenega vozila naj ne uporabljajo osebe, ki imajo trenutno težave zaradi
sezonskega alergijskega rinitisa (kihanje) ali druge težave z dihali.
- Službenega vozila naj ne uporabljajo osebe, ki so bile v zadnjih 14 dneh v stiku z
osebo, pri kateri obstaja sum na okužbo z SARS-COV-2 ali je okužba s SARS-COV2
bila potrjena.
- Službeno vozilo je potrebno pred in po uporabi dobro prezračiti, vsaj 15 min naj
bodo odprta vsa vrata.
- Pred in po uporabi vozila svetujemo, da se površine, ki se jih med vožnjo dotikamo
razkužijo s dezinfekcijskimi robčki: o volan, o prestavna ročica, o ročna zavora, o
kljuka na vratih, o ključavnica, o armaturna plošča, o gumbi, za upravljanje z
vozilom (tako kot na armaturni plošči kot na vratih), o smerniki in druge volanske
ročice, o varnostni pasovi, o ključ službenega vozila.
-

V avtomobilu naj bo na voljo tudi razkužilo za roke – roke naj si zaposleni dobro
razkužijo pred in po vsakem vstopu v avtomobil.
Med vožnjo naj ventilacija ne bo nastavljena na zaprt krog kroženja zraka.
Med vožnjo naj se ne dotikajo obraza z rokami.

Video: Čiščenje vozila: https://www.youtube.com/watch?v=OCmNzgGNTZc
IZVEDBA SESTANKOV
Sestanki naj, v kolikor je mogoče, potekajo preko oddaljenega dostopa (preko
računalnika) iz pisarn.
V kolikor sestanki potekajo v živo svetujemo: o da
sedijo zaposleni vsaj 1,5 m narazen, o prostor naj
se pred in po sestanku dobro prezrači,
o priporoča se uporaba zaščitnih mask (še posebej pri osebah, ki imajo trenutno
težave zaradi sezonskega alergijskega rinitisa (kihanje) ali druge težave z dihali),
o sestanki naj bodo čim bolj učinkovito organizirani, da se skrajša čas sestanka na
nujno potrebnega (časovnica s temami naj bo že vnaprej pripravljena),
o zaposleni naj si pred sestankom razkužijo oziroma umijejo roke, o med sestankom
naj uporabljajo svoje pisalo in druge pripomočke, o po sestanku naj se razkuži
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morebitno opremo, ki se je uporabljala na sestanku (telefoni, računalnik, projektor,
daljinci…).
Po vsakem sestanku se priporoča temeljito čiščenje vseh površin (mize, stoli, kljuke,
delovna oprema) in zračenje. V kolikor ima zavod to možnost, naj te naloge opravlja za
to usposobljen čistilni servis, po morebitnih vmesnih sestankih pa tajnica ali
administratorka ali vsak posamezen organizator sestanka.
ORGANIZACIJA MALICE
Prostori za malico predstavljajo povišano tveganje za prenos okužbe, saj se navadno v
teh prostorih zadržuje večje število ljudi. Pri samem hranjenju je tudi večja verjetnost za
tvorbo aerosola in potencialen prenos preko površin.
Za organizacijo malice torej svetujemo: o da se prostori za malico uporabljajo samo za
shranjevanje živil (npr. hladilnik, kavomat itd.),
o pred in po uporabi aparatov v prostorih za malico naj se dosledno razkužujejo vse
površine,
o prostori za malico naj se redno zračijo, o priporočamo t.i. »lunch pakete«, ki si jih
zaposleni prinesejo od doma oz. jih dostavijo ponudniki s prehrano, da je
zadrževanje v kuhinji čim manjše,
o v kolikor je mogoče, naj zaposleni pomalicajo kar v pisarni oz. na svojem delovnem
mestu,
o v primeru lepega vremena priporočamo malico na svežem zraku na varni razdalji
med ostalimi sodelavci (1,5 – 2 metra).
UPORABA TOALETNIH PROSTOROV
Skupni toaletni prostori predstavljajo veliko tveganje za prenos okužb, saj jih glede na
statistiko tekom dneva uporabi približno 90 % prisotnih v določenih inštituciji.
Priporoča se dosledna skrb za higieno in razkuževanje: o v toaletnih prostorih na vsa
vrata in pri umivalnikih se namestijo navodila za pravilno umivanje in
razkuževanje rok,
o na voljo so ustrezni razkužilni robčki (baktericidni, fungicidni, virucidni in sporocidni
učinek), s katerimi lahko vsak uporabnik razkuži površine (školjka, kljuka),
o večkrat dnevno se organizira čiščenje (v kolikor je na voljo za to usposobljen
čistilni servis) in preverjanje nivoja mila/razkužil v sanitarijah,
o bolj primeren je toaletni papir in držala z lističi na izvlek, kot uporaba rolic
toaletnega papirja.
SLUŽBENA POTOVANJA
Službena potovanja v Sloveniji naj se v trenutni fazi epidemije izvajajo le za nujne
primere. Zaposleni na službeni poti naj imajo na voljo razkužilo, pri vstopanju v tuje
prostore in na sestankih naj uporabljajo ustrezne maske (kirurške ali druge razpoložljive).
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Čim več sestankov/poti naj se poskuša organizirati virtualno z različnimi spletnimi orodji
(Zoom, Facetime, Skype, itd.). Z ustreznimi orodji se lahko organizirajo tudi virtualne
konference in seminarji.
Potovanja v tujino so trenutno onemogočena. V prihodnjih tednih na tem področju ne
pričakujemo sproščanja ukrepov. Svetujemo, da se protokoli izdelajo glede na potek
epidemije po svetu. Vsekakor bo načrtovanje mednarodnih poti zahtevalo visoko
tveganje. V začetni fazi bo verjetno svetovana službena pot, kateri bo sledilo nekaj dni
izolacije oz. delo od doma. Predvsem v primerih, če se bo potovalo v visoko-rizična
področja oz. države z aktivnimi žarišči (trenutno npr. ZDA, Italija, Španija, Francija, itd.).
1.2. Splošni varnostni ukrepi za vse zaposlene v zavodu
Upoštevanje ukrepov delodajalca za zmanjševanje stikov med zaposlenimi na kritičnih
točkah in na delovnih mestih s povečanim tveganjem:
• Samozaščita in odgovornost do drugih.
• Opravljanje dela na domu.
Upoštevanje varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa
(SARS-CoV-2):
Začasna prerazporeditev in organizacija delovnega časa Odpoved vseh
izobraževanj, supervizij in drugih usposabljanj. Delo od doma.
Varnostne razdalje, zaprti prostori, tesni stiki
Preprečitev stika s tretjo osebo (vstavljanje vlog/dokumentov v nabiralnik pred
vhodom v objekt, komuniciranje s stranko preko telefona in elektronske pošte).
Higienski ukrepi
Uporaba zaščitnih sredstev
Razkuževanje in uporaba razkužilnih sredstev v zavodu
1.3. Dodatni varnostni ukrepi za delovna mesta, ki pridejo v stik s tretjo
osebo
Upoštevanje varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa
(SARS-CoV-2):
Začasna prerazporeditev in organizacija delovnega časa Zadržujte se
le v delu objekta, kjer se nahaja vaše delovno mesto.
Varnostne razdalje, zaprti prostori, tesni stiki Izogibajte
se zaprtih prostorov, v katerih se zadržujejo ljudje.
Higienski ukrepi
Uporaba zaščitnih sredstev (v primeru stika z dostavljalcem
materiala, pošte ali ko ni možno zagotoviti preprečitve stika)
-

Zaščita za nos/usta: kirurška maska tip IIR (SIST EN 14683)
Zaščita za roke: nitrilne rokavice (SIST EN ISO 374-2)
Razkuževanje in uporaba razkužilnih sredstev v zavodu
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2. PRILOGE
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Pregled sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid-19
Zap. Sprejeti ukrepi
št.

datum
začetka
izvajanja

datum
prenehanja
izvajanja

podpis
odgovorne
osebe
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Prijava rizičnega zdravstvenega stanja glede okužbe z virusom Covid-19
POZOR!
KER GRE ZA OBČUTLJIVE OSEBNE PODATKE SE TA OBRAZEC LAHKO ODGOVORNI OSEBI PREDA
IZKLJUČNO OSEBNO.

Delovno mesto
✗

delam sam

✗

delam v skupini

✗

delam s strankami

Izjavljam, da spadam v ogroženo skupino zaposlenih zaradi (obkroži ustrezno)

✗

sem noseča,

✗

sem na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,

✗

sem na kemoterapiji,

✗

imam od inzulina odvisno sladkorno boleznijo,

✗

imam kronično pljučno boleznijo ali malignim obolenjem, ki so bili ali so še na
katerikoli vrsti protivnetne imunosupresivne terapije v zadnjem letu ali ki imajo
pogosta recidivna vnetja zaradi okužb (kot so KOPB, bronhiektazije, kronična
astma na terapiji, pljučna fibroza, druge sistemske avtoimune bolezni na
dihalih, pljučni malignom),

✗

sem starejši od 65 let,

✗

imam težja srčno-žilna obolenja,

✗

imam težja psihiatrična obolenja,

✗

imam ostala težja obolenja (navedi katera): ___________________________.

Ime in priimek:___________________________________________________________
Datum: ____________________
Page 15 of 26

Page 16 of 26

Page 17 of 26

Page 18 of 26

Page 19 of 26

Page 20 of 26

Page 21 of 26

Page 22 of 26

Page 23 of 26

Page 24 of 26

Page 25 of 26

Page 26 of 26

