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PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONA VIRUSA 

(VIR: NIJZ ) 

Skrbimo za higieno kašlja in redno umivanje rok 

• Če zbolimo, ostanemo doma, 
• Izogibamo se zaprtih prostorov, poskrbimo za redno zračenje, 
• Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni, 
• Upoštevamo pravila higiene kašlja in si redno umivamo roke z milom in toplo vodo, 

Če voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 
odstotkov. Razkužilo za roke je namenjeno samo za zunanjo uporabo. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju 
oziroma razkuževanju kože. 

Pomembno je, da roke najprej dobro splaknemo pod toplo tekočo 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). 

Milo dobro speremo z rok s toplo vodo. 

• 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, 
• V zaprtih javnih prostorih je obvezno razkuževanje rok, 
• Ne dotikamo se oči, nosu in ust, 
• Ko začutimo, da bomo zakašljali oziroma kihnili, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom. Če tega pri sebi nimamo, zakašljamo oziroma 

kihnemo v zgornji del rokava, 
• Papirnat robček po vsaki uporabi dosledno odvržemo v koš, 
• Po kašljanju oziroma kihanju si vsakič umijemo roke z milom in vodo, 



 



 



Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna 

Pomembno je, imamo v zaprtih javnih prostorih dosledno zakrita usta in nos z masko, ruto ali šalom v zaprtih javnih prostorih, pa tudi, če imate 
okužbo dihal ali skrbite za koga s takšno okužbo. 

• Za pravilno namestitev zaščitne maske na obraz je bistveno, da si, še preden si masko sploh začnemo nameščati, najprej dobro umijemo roke z milom in 
vodo ali si jih razkužimo. 

• Masko nato obrnemo tako, da je vgrajena kovinska žička na vrhu. Pri barvni maski pazimo, da je bela stran obrnjena navznoter. 
• Zanke zataknemo za ušesa, vgrajeno kovinsko žico pa pritisnemo ob nos, da se maska tesno prileže obrazu. 
• Masko zatem zadržimo na nosu, njen spodnji del pa potegnemo pod brado. 
• Pravilno nameščena maska mora pokrivati usta, nos in brado. Če nosite očala, masko namestite pod očala. 
• Maska je namenjena enkratni uporabi in jo je treba zamenjati po dveh urah oziroma takoj, ko postane vlažna. 
• Pri čemer pa tudi pred pravilno odstranitvijo maske poskrbimo, da si najprej dobro umijemo roke z milom in vodo ali si jih razkužimo. 
• Pazimo, da masko primemo samo za ušesne zanke, saj se sicer lahko okužimo.  
• Masko vstavimo v plastično vrečko, ki jo z vozlom oziroma elastiko dobro zapremo in jo na varnem mestu hranimo 72 ur. 
• Vrečko z masko po pretečenih 72 urah odvržemo v koš z mešanimi odpadki. 
• Ob koncu pa si ponovno umijemo oziroma razkužimo roke. 
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V teku je subvencijska kampanja. Na Zavodu se dnevno srečuje veliko ljudi. Nosilce kmetijskih gospodarstev prosimo: 

-  da se točno udeležijo vnosa na dogovorjeni termin ali uro, 
- v kolikor pride do tega, da je na hodniku prisotnih več ljudi, prosimo, da upoštevate s strani NIJZ priporočeno varnostno 

razdaljo 1,5 m, 
- vse nosilce, ki kažejo znake obolenj in imajo telesno temperaturo nad 37,5 oC pozivamo, da svojega svetovalca kontaktirate 

in se dogovorite za drugi termin,  
 
Kmetijska gospodarstva, ki potrebujejo kakršen koli nasvet prosimo, da rešujete vprašanja telefonsko ali preko elektronske 
pošte. 


