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NAVODILA ZA IZVAJANJE IZOLACIJE 
 

Postopek izvajanja izolacije v dom 

 

V domu oznako za izolacijsko enoto izobesimo na vrata sobe (oznako za higieno rok) in na ta način 

opozorimo svojce in ostale obiskovalce o ukrepih, ki so jih dolžni izvajati v stiku z stanovalcem v izolaciji. 

Na oddelku na mestu, ki je dostopno le osebju – na listu, kjer so o pisani ukrepi oz. navodila za izvajanje 

ukrepov, dopišemo imena stanovalcev, pri katerih se izvajajo ukrepi določene izolacije. Predhodno 

obvestimo stanovalčeve svojce in  jih opozorimo ter poučimo o ustreznih preventivno zaščitnih ukrepih. 

 

Priporočila pri različnih tipih stanovalcev glede na njihovo gibljivost, sposobnost razumevanja 

navodil in sposobnost ustreznega izvajana priporočenih postopkov: 

 

▪ Pri stanovalcu, ki je negibljiv ali stanovalcu v akutni fazi okužbe izvajamo vse ukrepe ustrezne 

izolacije; 

▪ V primeru, ko je stanovalec še klicenosec in želi hoditi na obroke v jedilnico, na fizioterapijo ali na 

srečanja z ostalimi stanovalci, bomo vztrajali pri izvajanju ukrepov kot je npr. osamitev v sobi; 

▪ Odgovorna medicinska sestra je dolžna, stanovalca z infektivnim obolenjem, ki dobro sodeluje in 

razume navodila, pouči o ukrepih preprečevanja širjenja okužb in ga tudi praktično nauči pravilnega 

umivanja in razkuževanja rok; 

▪ Pri stanovalcih, ki niso dovolj dovzetni za naša navodila, smo zelo pozorni in stalno nadzorujemo 

njihovo gibanje, da pravočasno ukrepamo, in sicer, da mu osebje umije in razkuži roke ter z 

razkužilom prebriše vsa oprijemala, kljuke in ostale površine, ki se jih je tak stanovalec dotikal. V 

fizioterapiji to opravi fizioterapevtka. 

 

Priprava sobe za izolacijo 

 

▪ Pred sobo namestimo razkužilo z dozatorjem (montirane namenske košarice). 

▪ Na vrata sobe izobesimo oznako, ki opozarja na higieno rok, navodila za izvajanje ukrepov pa 

izobesimo v sobi 

▪ V sobi odstranimo ves nepotrebni material, ki otežuje čiščenje in razkuževanje in ni last stanovalca; 

▪ Na koncu postelje namestimo razkužilo z dozatorjem; 

▪ Pripravimo koš za infektivne odpadke (namenski) v wc prostor oziroma kopalnico; 

▪ Pripravimo osebna zaščitna sredstva (maske, rokavice, predpasnik) in ostale pripomočke z nego in 

zdravljenje ter jih shranimo na mesto, ki je nedostopno stanovalcu; 

▪ Vsakega stanovalca obravnavamo individualno. 

 

Čiščenje izolacijskih enot izvaja osebje doma – čistilka oziroma strežnica na oddelku. Čistilni voziček je 

opremljen za enkratno izvajanje postopkov čistilnimi raztopinami, pripomočki in materialom, ki se potrebuje 

za čiščenje izolacijske sobe. V izolacijskih enotah posebno pozornost namenimo horizontalnim površinam in 

površinam, ki se jih ob izvajanju delovnega procesa dotikamo (električna stikala, telefon, kljuke) oz. je z 

njimi v stiku stanovalec. Izolacijske enote se čistijo na koncu. 
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Čistilka/strežnica skrbi za dnevno odstranjevanje komunalnih odpadkov, ki nastajajo v okviru izolacijskih 

sob. Vreče z odpadki morajo biti označene z nalepko s podatki o vrsti in mestu nastanka odpadkov. Očisti in 

razkuži tudi nosilce za vrečke za odpadke pred nameščanjem nove. Očisti in razkuži tudi sanitarni prostor. 

Bolničar-ka/negovalec-ka je usposobljen-a za delo v higiensko zahtevnejših področjih (izolacijska enota, 

vzdrževanje pripomočkov za večkratno uporabo, proces dekontaminacije, čiščenje in razkuževanje površin, 

kot so bolniška postelja, trapez, nočna omarica, obposteljna mizica, predmeti, ki jih je uporabljal 

stanovalec). 

Medicinska sestra sodeluje pri čiščenju in razkuževanju ožje stanovalčeve okolice. 

 

Tipi izolacij 

 

V  tabeli 1 so naštete vrste okužbe, s katerimi se srečujemo v domu, tipi in trajanje izolacij. 

 

1) Standardni zaščitni ukrepi 

Uporabljamo jih pri vseh stanovalcih na negovalnih oddelkih in pri stanovalcih, kjer izvajamo zdravstveno 

nego v stanovanjskem delu doma. 

a) Razkuževanje in umivanje rok (glej poglavje). 

b) Rokavice – uporabljamo zaščitne rokavice. 

c) Maske, ščitniki za oči – maske, ki prekrivajo usta in nos ter zaščito za oči uporabljamo pri posegih in 

negi, kjer je velika verjetnost obrizganja s krvjo, telesnimi tekočinami, izločki in iztrebki, da 

preprečimo prenos na sluznice oči, nosu in ust. 

d) Zaščitne halje – nosimo za preprečevanje kontaminacije obleke in za zaščito kože osebja pred krvjo, 

telesnimi tekočinami, izločki in iztrebki. Posebno impregnirane predpasnike nosimo, kadar 

pričakujemo oplusnjenje z večjo količino infektivnega materiala. 

e) Predmeti za nego stanovalca – s predmeti, ki so onesnaženi z stanovalčevo krvjo, telesnimi 

tekočinami ali izločki, ravnamo tako, da preprečimo izpostavljenost sluznic in kože ter kontaminacijo 

obleke, okolice stanovalca ali drugih stanovalcev. Poskrbimo za ustrezno odstranitev predmetov za 

enkratno uporabo. 

f) Pomembni so postopki sterilizacije, razkuževanja uporabljenih instrumentov ter pripomočkov za 

večkratno rabo, da preprečimo prenos mikroorganizmov. Izvajamo čiščenje, razkuževanje površin, 

postelje, ograje, omarice itd. v skladu z navodili. 

g) Bolniško perilo stanovalcev na negovalnem oddelku in osebno perilo stanovalcev v stanovanjskem 

delu – s perilom, onesnaženim s krvjo, telesnimi tekočinami, izločki ali iztrebki, delamo tako, da 

preprečimo izpostavljenost kože in sluznic ter kontaminacijo obleke, preprečimo prenos 

mikroorganizmov na okolico in ostale stanovalce. Enako ravnamo pri prevozu in pranju perila. 

h) Zaščita osebja pred boleznimi, ki se prenašajo s krvjo – skrbimo za preprečevanje poškodb z iglami, 

skalpeli ali drugimi ostrimi predmeti. Ostre predmete odlagamo v posebne neprebojne zbiralnice. 

i) Namestitev stanovalca – ni posebnih zahtev. 

 

2) Aerogena izolacija 

 

Dodatno k standardnim ukrepom uporabljamo aerogeno  izolacijo pri stanovalcih, za katere vemo ali 

sumimo, da imajo okužbo z mikroorganizmi, ki se prenašajo aerogeno. 
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a. Namestitev stanovalca – enoposteljna soba. Če enoposteljna soba ni na voljo, uporabimo kohortno 

izolacijo. Bolniško sobo pogosto zračimo (vsaki 2 uri za 10 minut), tako da pri zaprtih vratih 

odpremo okno. Na ta način zmanjšamo koncentracijo kužnih delcev v prostoru. 

b. Osebje si ob vstopu v sobo nadene masko. 

c. Transport stanovalca naj bo zelo omejen. 

 

3) Kapljična izolacija 

 

Dodamo k standardnim ukrepom uporabljamo kapljično izolacijo pri stanovalcih, za katere vemo ali 

sumimo, da so okuženi z mikroorganizmi, ki se prenašajo kapljično. 

 

a. Namestimo stanovalca – zagotoviti moramo najmanj 1,5 m prostora med okuženim stanovalcem in 

opremo ter ostalimi stanovalci in obiskovalci. Zaželena je kohortna izolacija ali namestitev v 

enoposteljno sobo. Posebno prezračevanje ni potrebno in vrata so lahko odprta. 

b. Maske, poleg maske, ki jo je treba nositi pri standardnih ukrepih, nosimo masko, kadar se pri delu 

stanovalcu približamo na manj kot 1,5 m. 

c. Transport stanovalca omejimo gibanje bolnika izven sobe na nujne opravke. Kadar je transport nujen, 

preprečimo razpršitev kapljic tako, da stanovalcu namestimo masko. Stanovalca naučimo higiene 

kašljanja. 

 

4) Kontaktna izolacija 

 

Dodatno k standardnim ukrepom uporabimo kontaktno izolacijo pri stanovalcih, za katere vemo ali sumimo, 

da so okuženi ali kolonizirani z epidemiološko pomembnimi mikroorganizmi, ki se prenašajo z neposrednim 

ali posrednim stikom z njim. 

 

a. Namestitev stanovalca – enoposteljna soba ali kohortna izolacija. Kadar tudi kohortna izolacija ni 

mogoča, je treba zagotoviti najmanj 1,5 m prostora med posteljami stanovalcev. 

b. Rokavice in higiena rok – poleg standardne uporabe rokavic rokavice uporabimo tudi ob vstopu v 

sobo, kadar negujemo stanovalca. Rokavice odvržemo takoj po opravljenem posegu, preden 

zapustimo sobo in roke razkužimo. 

c. Halje – poleg standardne uporabe halje je uporaba nujna, kadar pričakujemo, da bomo prišli v 

neposreden stik z bolnikom, njegovo okolico ali s predmeti v njegovi sobi, kadar je stanovalec 

inkontinenten ali ima drisko, ileostomo, kolostomo ali drenirajočo rano, ki ni prekrita s prevezo. 

Haljo slečemo preden zapustimo stanovalčevo sobo. 

d. Transport varovanca – omejimo gibanje stanovalca izven sobe glede na kužnost. Če je transport 

potreben, stanovalca higiensko uredimo in namestimo razkužilnik na voziček, da preprečimo prenos 

mikroorganizma na ostale stanovalce, osebje ali okolico. 
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Tabela 1: Tip in trajanje izolacije pri izbranih okužbah (prevzeto po CDC,  

                   referenca 4) 
 IZOLACIJA 

TIP TRAJANJE 

OKUŽBA   

PRELEŽANINA – okužena – velikaa KT TO 

- Majhna ali omejena S  

- ENTEROVIRUSNA OKUŽBA – odrasli S  

- GASTROENTERITIS   

- Campylobacter sp. S  

- C. difficile KT TO 

- Cryptosporidium sp. S  

- E.coli O157:H7 S  

-                        Inkontinentni in v plenicah KT TO 

- E.coli – druge S  

- Giardia lamblia S  

- Rotavirus KT TO 

- Salmonella sp. S  

- Shigella spp. S  

-                        Inkontinentni in v plenicah KT            TO 

- VIbrio parahaemolyticus S  

- Virusni S  

- Yersinia enterocolitica S  

- HEPATITIS, virusni   

- Tip A S  

-                         Inkontinentni in v plenicah KT Oc 

- Tip B-HBsAg pozitiven S  

- Tip C in drugi S  

- HERPES SIMPLEX   

- Mukokutani, diseminiran ali primarni, težka oblika KT TO 

- Mukokutani, ponavljajoči S  

- HERPES ZOSTER   

-  Lokaliziran pri imunokompromitiranih ali diseminiran A,KT TOd 

- Lokaliziran pri imunokompetentnih Sd  

- INFLUENCA KP TO 

- LEGIONELOZA S  

- VEČKRATNO ODPORNIemikroorganizmi, okužba ali 

kolonizacija 

  

- Gstrointestinalni KT KN 

- Respiratorni KT KN 

-  Pnevmokokni S  
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- Koža, rane, opekline KT KN 

- PLJUČNICA   

- Adenovirus KP, KT TO 

- Legionela spp. S  

- Meningokokna KP 24 h po tp 

- Mycoplasma spp. KP TO 

- Pneumokokna S  

STAFILOKOKNA BOLEZEN – S. AUREUS   

- Koža, rane, opekline – velike KT TO 

- Majhne ali omejene S  

- Enterokolitis S  

- MRSA okužba ali kolonizacija KT TO 

- Pljučnica S  

- STREPTOKOKNA BOLEZEN (SK.A)   

- Koža, rane, opekline – velike KT 24 h po tp 

-                                    - majhne ali  omejene S  
Legenda: 

S – standardni ukrepi, KT kontaktna izolacija, KP – kapljična izolacija, A – aerogena izolacija, O – opomba, TO – trajanje 

obolenja, KN – do konca antibiotične terapije o z. do kultura negativnega izvida, 24 h po tp – 24 ur po začetku učinkovite terapie 
a - brez preveze ali preveza premočena 
b - preveza prekriva rano in ne prepušča 
c- pri odraslih do preteka 1 tedna od začetka simptomov 
d- osebe, dovzetne za varicello imajo večjo možnost zboleti za varicello, če so izpostavljene osebam s herpes 

   zostrom; dovzetne osebe naj ne bi vstopale v sobo, če je na voljo negovalno osebe, ki je imuno na varicello 
e- epidemiološko pomembni večkratno odporne mikroorganizme določi KOBO glede na trenutne razmere, regionalna ali 

nacionalna priporočila (MRSA, VRE, ESBL) 

 

 

Navodila za nadzor širjenja MRSA v DSO 

 
Za uspešno preprečevanje širjenja MRSA je pomembno, da si roke dosledno razkužujemo. Urejenost rok 

(kratko pristriženi nohti, roke brez prstanov in zapestnic) je zelo pomembna za pravilno higieno rok. 

 

Odvzem presejalnih (nadzornih kužnin) 

 

Kadar bolnik prvič prihaja v DSO iz domačega okolja, priporočamo pred sprejemom odvzem nadzornih 

kužnin (patronažna služba, ambulanta družinske medicine), če ima dejavnike tveganja za kolonizacijo z 

MRSA. 

 

a) Dejavniki tveganja za kolonizacijo z MRSA 

- Večkratna hospitalizacija v zadnjih treh letih, 

- Operativni poseg v zadnjih treh letih, 

- Prisotnost kronične rane ali poškodovana koža (preležanina, razjeda, fistula, stoma) 

- Bivanje v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je kolonizirana z MRSA 

b) Katere nadzorne kužnine odvzemamo? 
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- Bris nosu, 

- Bris žrela 

- Bris perineja 

- Bris rane, če je prisotna 

- Bris stome, če je prisotna 

- Bris kože 

- Aspirat traheae 

 

Namestitev stanovalca, koloniziranega z MRSA 

a. Stanovalci, pri katerih sumimo ali vemo, da so kolonizirani ali okuženi z MRSA, namestimo v 

enoposteljno sobo z lastnimi sanitarijami ali kohortno. 

b. Kadar to ni mogoče, namestimo stanovalca v isto sobo z MRSA – negativnimi stanovalci vendar 

moramo zagotoviti razdaljo najmanj 1,5 m med opremo koloniziranega in nekoloniziranega 

stanovalca (»kontiminirano področje«). 

c. Vrata sobe naj bodo zaprta, sobo učinkovito zračimo, vendar ne s prepihom. 

d. V sobi naj bo zadostno število razkuževalnikov (na postelji, ob izhodu). 

e. V kontaminiranem področju namestimo zbiralnik infektivnih odpadkov in vrečko za druge odpadke. 

f. Vozičkov (prevezovalnih, negovalnih, za hrano, koše za umazano perilo in odpadke) ne vozimo v 

izolacijsko enoto. Potrebne pripomočke si pripravimo pred sobo.  

g. Posedanje zdravstvenega osebja, drugih stanovalcev in svojcev na postelji ni dovoljeno. 

h. Zdravnik ali odgovorna medicinska sestra posameznega oddelka obvesti stanovalca o kolonizaciji z 

MRSA in mu razloži potrebne zaščitne ukrepe. 

 

 

Zaščitna oprema 

i. Uporabljamo rokavice brez pudra, da si lahko roke po odstranitvi rokavic razkužimo. Rokavice 

snamemo znotraj kontaminiranega področja in  jih odvržemo v koš. Pred in po uporabi rokavic si 

vedno razkužimo roke. 

j. Rokavice uporabimo pri stiku s stanovalcem, njegovimi telesnimi tekočinami, izločki, iztrebki, 

posteljo, predmeti in neposredno okolico, ki se je dotikajo. 

k. Zaščitno haljo uporabimo pri posegih   in negi, kjer predvidevamo stik našega telesa in predela rok 

nad rokavicami s stanovalcem oziroma kontaminiranimi področjem; kadar se kontaminiranega 

predela dotikamo samo s prednjim delom telesa, zadostuje uporaba predpasnika za enkratno uporabo. 

l. Haljo slečemo in jo odložimo na stojalo tako, da je kontaminirana površina obrnjena navznoter. 

Haljo lahko uporabimo večkrat v 24 urah, kadar ni vidno onesnažena. 

m. Masko uporabimo pri posegih in negi, kadar bolnik kašlja in kiha, pri trahealni aspiraciji in 

respiratorni terapiji ter oskrbi rane.. 

 

Oprema, instrumenti in pripomočki 

n. Posamezne instrumente in opremo uporabimo praviloma samo za stanovalca z MRSA (merilec 

krvnega tlaka, stetoskop, trapez, pribor za fizioterapijo itd.). Ti predmeti morajo biti nameščeni 

znotraj območja 1,5 m ob stanovalcu (kontaminirano področje). 
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o. Kadar omenjeni način organizacije prostor in opremo ob stanovalcu z MRSA ni mogoč, moramo 

nego in terapijo stanovalcev z MRSA izvajati na koncu programa in vse instrumente in opremo po 

uporabi ustrezno očistiti in razkužiti. 

p. Predmete, ki  jih prenašamo iz stanovalčeve sobe (epruvete s krvjo ipd.), prebrišemo z alkoholnim 

razkužilom 

q. Jedilni pladenj s posodo in priborom položimo v transportni voziček. Posodo in pribor peremo v 

pomivalnem stroju, zadošča uporaba običajnega detergenta. 

r. Perilo peremo po običajnem postopku. 

s. Dnevno je potrebno razkužiti površine v stanovalčevi bližini (omarice, police, stojala za  infuzije, 

ograjice, ipd.). 

 

Gibanje in transport stanovalca 

t. Stanovalca, koloniziranega z MRSA, seznanimo s tveganjem, ki obstaja za prenos MRSA in ga 

poučimo o ustreznem higienskem režimu. Če stanovalec biva na odprtem oddelku, je psihično 

urejen, razume naša navodila in jih upošteva lahko biva s sostanovalcem, ki nima dejavnikov 

tveganja za pridobitev MRSA. Ne omejujemo mu gibanja in socialnih stikov. Vendar ga 

nadziramo ali upošteva naša navodila. 

u. Kadar kolonizirani stanovalec kašlja ali kiha (če je MRSA prisoten vnosu, žrelu), naj uporablja 

kirurško masko, če zapusti sobo. Če kihne ali zakašlja v roko ali robec, naj si roke potem razkuži. 

v. Preden kolonizirani stanovalec zapusti sobo mu svetujemo, da si roke razkuži. 

w. V primeru, ko njegovemu higienskemu vedenju ne moremo zaupati, bivanje s stanovalcem ni 

priporočljivo. 

x. Med bivanjem v isti sobi z negibljivim sostanovalcem se MRSA ne bo prenesel naprej, razen v 

primeru neustreznega ravnanja zdravstveno-negovalnega osebja. 

y. Diagnostični in terapevtski posegi naj se izvajajo v bolniški sobi, kadar je to le mogoče. 

z. Kadar moramo varovanca transportirati kamor koli na preiskave, terapije ipd., moramo tam 

zaposleno osebje in osebje, ki stanovalca transportira, opozoriti na izvajanje zaščitnih ukrepov. Po 

končanem pregledu oziroma posegu, je treba vse predmete in površine, ki so prišli v stik s 

stanovalcem, razkužiti. 

 

Dekolonizacija stanovalcev z MRSA 

 

S postopkom dekolonizacije poskušamo odstraniti MRSA s kože in sluznic stanovalca ali vsaj močno 

zmanjšati  njegovo gostoto na  koži ali sluznicah stanovalca. 

Za uspešno dekolonizacijo zmanjšujemo rezervoar MRSA v populaciji in zmanjšujemo možnost okužbe z 

MRSA, še posebno pri stanovalcih z dejavniki tveganja, pri katerih bi okužba z MRSA zelo poslabšala 

zdravstveno stanje. 

Postopek dekolonizacije odobri zdravnik za obvladovanje bolnišničnih okužb. Vse postopke dekolonizacije 

zabeležimo v protokol dekolonizacije. 

 

Postopek dekolonizacije standardni postopek (5 zaporednih dni) 

 

POZOR: V primeru kolonizacije črevesja z MRSA (pozitiven bris perineja) dekolonizacije ne 

izvajamo 
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POZOR: V primeru odpornosti MRSA protu mupirocinu se posvetujemo z ZOBO bolnišnice,  s 

katero sodelujemo. 

 

• 2 x dnevno nanesemo mazilo mupirocin (Bactroban) globoko v obe nosnici. Za enega stanovalca 

porabimo celo tubo (3g). 

 

• 3 x dnevno stanovalec grgra o,2% raztopino klorheksidina (npr. raztopino Hibisept v vodi) ali 

poliheksanidni preparat (ProntOral) po jedi. Pri stanovalcih, ki so odvisni od naše nege, izvedemo 

3 x dnevno ustno nego z o.2% raztopino klorheksidina. 

• Zobno protezo mora stanovalec pred grgranjem odstraniti in jo trikrat dnevno očistiti z raztopino 

za grgranje, čez noč jo namoči v enako raztopino. 

• 1 x dnevno umijemo telo in lasišče ali se imije stanovalec sam z antiseptičnim milom, ki vsebuje 

4,5% klorheksidina (npr. Plivaspt peneči) ali s poliheksanidnim preparatom (Prontoderm). 

• Po vsaki opravljeni kopeli mora stanovalec obleči sveža oblačila, zamenjati brisače in posteljnino 

 

Uspešnost dekolonizacije ugotavljamo z nadzornimi brisi: prve nadzorne brise odvzamemo 3. dan po 

končani dekolonizaciji, najprej odvzamemo vzorce z predhodno pozitivnih mest. 

Če so negativni, potem z jemanjem nadaljujemo. Drugi in tretji komplet odvzamemo po prejemu 

negativnega izvida brisov/kužnin prvega oz drugega odvzema 

 

Tabela 2: Odvzem brisov 

ODVZEM BRISA MESTO ODVZEMA BRISOV 

1. ODVZEM BRISA 

Dan po končani 

dekolonizaciji 

odvzamemo bris predhodno pozitivnih mest 

2. ODVZEM BRISA 

najmanj  48 ur po 1. 

odvzemu, če so vse 

kužnine 1. odvzema 

negativne 

Odvzamemo komplet brisov: 

- Nos 

- Žrelo 

- Pazduha, dimlje, perinej 

- Rana (če je prisotna) 

- Izmeček/aspirat traheje, če sta bila predhodno 

pozitivna 

- Urin, če je bil predhodno pozitiven 

3. 3- ODVZEM BRISA 

Najmanj 48 ur po 2. 

odvzemu, če so vse 

kužnine 2. odvzema 

negativne 

Odvzamemo komplet brisov: 

- Nos 

- Žrelo 

- Pazduha, dimlje, perinej 

- Rana (če je prisotna) 

- Izmeček/aspirat traheje, če sta bila predhodno 

pozitivna 

Urin, če je bil predhodno pozitiven 
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Dekolonizacija je uspešna, kadar so vse kontrolne kužnine, odvzete po dogovorjenem postopku, 

negativne. 

 

Kadar ugotovimo kolonizacijo z MRSA pri zaposlenih, se izvaja dekolonizacijo na enak način kot pri 

stanovalcih. V času kolonizacije in postopkov dekolonizacije zdravstveni delavec ne sme delati z varovanci 

Preverjanje uspešnosti dekolonizacije je enako kot za stanovalce. 

 

 

Navodilo za odvzem nadzornih brisov 

 

Pri jemanju brisov moramo upoštevati aseptično tehniko dela. S sterilnim brisom, ovlaženim s sterilno 

fiziološko raztopino, mesto odvzema obrišemo s trikratnim vrtljajem. Vložimo ga v epruveto in skupaj z 

izpolnjenim spremnim listom za mikrobiološke preiskave čim prej pošljemo v mikrobiološki laboratorij. Za 

izbiro ustreznih brisov se dogovorimo z laboratorijem, ki opravlja mikrobiološke preiskave za posamezni 

DSO. 

 

ODVZEM BRISA IZ NOSU 

• S trikratnim obratom navlaženega brisa (s sterilno fiziološko raztopino) najprej obrišemo sluznico 

ene nosnice in nato še sluznico druge nosnice. 

 

ODVZEM BRISA ŽRELA 

• S trikratnim obratom navlaženega brisa obrišemo sluznico žrela. 

 

ODVZEM BRIZA PAZDUHE IN DIMELJ 

• S trikratnim obratom navlaženega brisa obrišemo kožne gube najprej v obeh pazduhah in potem še 

obojestransko v dimljah. 

 

ODVZEM BRISA PERINEJ 

• S trikratnim obratom navlaženega brisa obrišemo perinej. 

 

ODVZEM BRISA RANE 

• Vsaj s trikratnim obratom navlaženega brisa obrišemo rano ob robu, na mestu gnojenja ali izcejanja 

(napredujoči del, ne odmrli). 

 

ODVZET BRIS OBVEZNO OZNAČIMO: 

• Ime in priimek stanovalca, 

• Rojstni podatki stanovalca, 

• Oddelek, na katerem biva stanovalec, 

• Mesto odvzema, 

• Datum in uro odvzema. 

 

NA SPREMNI LIST ZA MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE (DZSI, obrazec 8,159) VPIŠEMO 
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• V rubriko material /vzorec, mesto odvzema: vpišemo mesta s katerih so brisi odvzeti, 

• V rubriko vrsta preiskave: nadzorni bris na MRSA, 

• V rubriko klinična diagnoza: kolonizacija z MRSA. 

 

Spremni list je lahko eden za vse nadzorne brise, odvzete pri enem stanovalcu. odvzem nadzornih brisov 

obvezno vpišemo tudi v interni računalniški program. 

Za redno izvajanje odvzemov brisov na oddelku je odgovorna glavna medicinska sestra, ustrezen odvzem pa 

nadzorujejo glavne sestre in odgovorne osebe za nadzor preprečevanja bolnišničnih okužb. 

 

OBVEŠČANJE – informacijo o  kolonizaciji z MRSA je treba obvezno sporočiti ustanovi, v katero 

premeščamo koloniziranega stanovalca na zdravljenje ali rehabilitacijo. 

 

Način obveščanja ob epidemiji bolnišničnih okužb ali sumu nanjo in pristojnost za 

ukrepanje 
 

Zdravnik v socialnovarstvenem zavodu je v primeru suma na epidemijo dolžan obvestiti epidemiološko 

službo območnega zavoda za zdravstveno varstvo, ki ob prijavi skupaj s predstavniki inšpektorata obišče 

zavod. V primeru urgentne situacije lahko pokličemo tudi 112 (vikend, prazniki), kjer nas usmerijo na 

dežurnega specialista epidemiologa. 

 

Pomembno je, da so vzorci kužnin odvzeti in transportirani v mikrobiološki laboratorij pravočasno, ker je 

lahko z zamikom odvzem vzorcev otežen (driska, bruhanje ipd.) prenehajo. 

 

Način reševanja epidemije in ukrepa za njeno obvladovanje določita specialist epidemiolog in zdravstveni 

inšpektor. 

 

 

Začasna odstranitev zdravstvenih delavcev z delovnega mest v času okužbe 

 
Trajanje začasne odstranitve zdravstvenih delavcev in sodelavcev z delovnega mesta v času okužbe ali 

po stiku z okuženo osebo 

 

✓ Delavca ob pojavu suma na nalezljivo bolezen napotimo k osebnemu zdravniku. 

✓ Osebni zdravnik poda mnenje (pozitivno ali negativno) o tem ali delavec izpolnjuje pogoje za delo z 

živili oz. za opravljanje zdravstvene dejavnosti ob stanovalcu. Lahko priporoča začasno 

prerazporeditev na drugo delovno mesto ali odstranitev z dela. 

 

PROGRAM ZAŠČITE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN ZDRAVSTVENIH SODELAVCEV 

 

Osebna higiena in urejenost na delovnem mestu 

 

V domu imamo pisna navodila o vzdrževanju osebne higiene, urejenosti na delovnih mestih in pravilnik o 

delovni obleki. 
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✓ Higiena telesa (obraz, lasišča, ustne votline in zob, nosne sluznice, rok, nohtov, nog (anogenitalnega 

predela), 

✓ Higiena osebne in delovne obleke in obutve, 

✓ Higiena osebnega pribora za vzdrževanje osebne higiene, 

✓ Higiena prehrane. 

✓ Urejen ritem spanja, dela in počitka, 

✓ Urejenost garderobne omarice. 

 

Pomembno je, da se zavedamo tudi zdravstveno-vzgojnega vpliva na področju osebne higiene, kar lahko 

dosežemo predvsem z našim zgledom. 

 

Tehnična zaščita 

 

Pri uporabi osebne varovalne opreme je pomembno upoštevati: stopnjo kužnosti bolnika, način prenosa (s 

stikom, preko zraka) in poti prenosa (fekalno-oralno, s stikom neposredno in s stikom posredno, s 

kapljicami, aerogeno). 

 

 

Tabela 3: Osebna varovalna oprema 

Rokavice 

 

 

Ščitijo roke osebja Ščitijo varovanca 

- Pred vidnim onesnaženjem s krvjo, telesnimi 

tekočinami, izločki, iztrebki 

- Pred kontaminacijo z večkratno odpornimi 

mikroorganizmi 

- Ob okvarjeni integriteti kože 

pred mikrobno populacijo rok osebja 

Maska 

 

 

nadene si jo osebje nadene si jo stanovalec 

- Ščiti osebje ščiti osebje, sostanovalce 

- pred kontaminacijo ustne in nosne sluznice s 

kapljicami izločkov dihal okuženega stanovalca 

- Pred vdihavanjem okuženega zraka 

- Pred aerosolom  krvi, telesnih tekočin in 

izločkov, ki se tori ob posegih 

- Pred razprševanjem izločkov dihal, ko osebe 

preboleva okužbo dihal 

- Preprečuje razprševanje kužnih izločkov 

dihal (če zapusti izolacijski prostor) 

Zaščita za oči (očala ali vizir)  
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Ščiti osebje  

- Pred kontaminacijo očesne sluznice z izločki 

dihal bolnega stanovalca 

- Pred obrizganjem in aerosolom krvi, telesnih 

tekočin , izločkov, ki se tvori ob posegih 

 

Zaščita za obuvalo  

Ščiti osebje Ščiti talne površine 

- Pred kontaminacijo ob politju s kužnino 

- Pred aerosolom 

- Pred morebitnim raznosom kužnin iz 

prostora v prostor 

 

 

Zdravstvena zaščita 

 

V DSO se izvaja imunoprofilaksa proti HVB za vse zdravstvene delavce, ki nimajo kontraindikacij. 

Cepljenje proti hepatitisu B je po 17. členu Pravilnika o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom 

in razširjanju nalezljivih bolezni obvezno za vse zdravstvene in druge delavce, ki so pri opravljanju svojega 

dela izpostavljeni možnosti okužbe z virusom hepatitisa B. Delavec, ki cepljenje zavrne , svojo odločitev 

potrdi s podpisom izjave. 

 

Cepljenje proti gripi zelo priporočamo vsem zaposlenim, da preprečimo njihovo zbolevanje in prenos na  

občutljivo populacijo stanovalcev, pri katerih je veliko tveganje za zaplete. 

 

Cepljenje izvajajo pooblaščeni zdravniki zdravstvenega doma. 

 

 

Skupno evidenco cepljenj za zaposlene vodi vodja zdravstveno negovalne službe. 

 

Tabela 4: Evidenca cepljenja proti hepatitisu B 

 

št. Priimek in ime Bazično 

cepljenje 

1. Revakcinacija 2. revakcinacija Raven anti HBs 

1      

2      

3.      

4.      

 

Tabela 5: Evidenca cepljenja proti gripi 

 

št. Priimek in ime Vrsta cepiva Datum cepljenja 
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Incident 

 

Incident pomeni poškodbo z ostrim predmetom, politje poškodovane kože ali obrizganje sluznice oči, nosu, 

ust s krvjo, krvavo telesno tekočino, izločki ali politje velike površine nepoškodovane kože s krvjo 

stanovalca. 

 

Veliko tveganje predstavlja globoka poškodba, če ima oseba kot »potencialni  izvor okužbe« visoko virusno 

breme virusa hepatitisa B, C, HIV ali pa poškodbo z votlo iglo, ki je bila uvedena osebi kot »potencialnemu 

izvoru okužbe« v arterijo ali veno. 

 

 

Glej ND 16 Navodilo za delo ob incidentu 

 
PROGRAM USPOSABLJANJA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN DRUGIH 

ZAPOSLENH 

 
Vsi programi morajo vsebovati naslednja teoretična in praktična znanja (Pravilnik o pogojih za pripravo in 

izvajanje programa za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, člen 10 – 13): 

➢ nastanek in vrste bolnišničnih okužb in dejavniki tveganja, 

➢ higiena rok in osebna higiena, 

➢ varovanje bolnika pred okužbo, varovanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev pred poškodbo in 

okužbo na delovnem mestu, 

➢ predstavitev dejavnikov tveganja za prenos okužb pri posameznih postopkih in posegih, postopkih 

dela pri stanovalcih (bolnih) v izolaciji, preprečevanje stika s krvjo in izločki, 

➢ čiščenje, razkuževanje, sterilizacija in vzdrževanje pripomočkov za delo, 

➢ čiščenje bolnikove neposredne okolice in neposredne okolice delovnega področja, 

➢ higiena vode in prehrane ter problemi prezračevanja, 

➢ varno ravnanje z odpadki v ustanovi, 

➢ izpolnjevanje obvezne dokumentacije. 

 

TEHNIČNI POGOJI ZA IZVAJANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA 

BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 



     

     

Pravilnik  
Številka 

dokumenta: 
ND 28 

 
Stran od 

strani: 
14/40 

DOKTRINA RAVNANJA Z BOLNIKI, 

ZDRAVSTVENIMI DELAVCI IN 

SODELAVCI Z OKUŽBAMI 
 

Velja od: 1.6.2021 

Izdaja: 01 

 

 
Dokument je oblikovan računalniško. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni dokument (elektronska ali podpisana pisna 
verzija), ki  se nahaja pri PVK. Dokument je lastnina DUFBJ, njegova nadaljnja uporaba ni dovoljena brez ustreznega soglasja lastnika© 
 

 

Oprema in pripomočki za higieno  rok in osebna zaščitna sredstva 
• UMIVALNIK 

- Mlačna  tekoča pitna voda, ker z mrzlo vodo odstranimo manj umazanije, vroča voda pa škodi koži. 

- Enoročna mešalna baterija, ki omogoča umivanje s tehniko nedotikanja. 

• PODAJALNIK ZA PAPIRNATE BRISAČE 

• KOŠ ZA SMETI S PEDALKO, v katerega je vpeta PVC vreča za enkratno uporabo 

• TEKOČE MILO 

- Se nahaja v dozatorjih na stenskem nosilcu ob umivalniku. 

- Milo v delovnih prostorih menjajo zdravstveni delavci, sicer pa čistilke. 

• RAZKUŽILO ZA ROKE 

- Se nahaja v primernih dozatorjih na stenskem nosilcu ob umivalniku in na delovnih površinah, ob 

stanovalcu na oddelkih ZN. 

- Razkužilo menjajo zdravstveni delavci. 

• LOSJON ZA NEGO ROK OZ. KREMA ZA ROKE 

- Se nahaja pri umivalniku, kjer so postopki umivanja ali razkuževanja pogostejši. 

• ROKAVICE ZA ZAŠČITO ROK 

- Sterilne rokavice  za enkratno uporabo, talkane. 

- Rokavice lateks, netalkane 

 

Opremljenost delovnih mest z opremo in pripomočki za higieno rok in osebnimi 

zaščitnimi sredstvi 

 
• V ambulanti so nameščena mila, razkužila, brisače za enkratno uporabo in kreme za roke, 

• razkužila so  nameščena na hodnikih oddelkov in v sobah po potrebi. 

• zdravstveno-negovalno osebje ima na delovnih vozičkih in na vozičkih za nego nameščeno razkužilo 

in rokavice, 

• v čistilnih prostorih in izplakovalnicah so nameščena mila, razkužila ter brisače za enkratno uporabo, 

• v glavni kopalnici so nameščena mila, razkužila in brisače za enkratno uporabo, 

• v sobnih kopalnicah so nameščena mila in brisače za posameznega stanovalca, 

• v vseh sanitarijah so nameščena mila, razkužila za roke in brisače za enkratno uporabo. 

 
Oskrba s pitno vodo 

 
Preprečevanje legionel 

 

A. SPLOŠNI PREVENTIVNI UKREPI 

 

V domu  izvajamo naslednje preventivne ukrepe: 

 



     

     

Pravilnik  
Številka 

dokumenta: 
ND 28 

 
Stran od 

strani: 
15/40 

DOKTRINA RAVNANJA Z BOLNIKI, 

ZDRAVSTVENIMI DELAVCI IN 

SODELAVCI Z OKUŽBAMI 
 

Velja od: 1.6.2021 

Izdaja: 01 

 

 
Dokument je oblikovan računalniško. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni dokument (elektronska ali podpisana pisna 
verzija), ki  se nahaja pri PVK. Dokument je lastnina DUFBJ, njegova nadaljnja uporaba ni dovoljena brez ustreznega soglasja lastnika© 
 

➢ Zagotavljanje ustrezne temperature tople in hladne vode (topla voda iz pipe na 50oC, priporočljivo 

55oC, hladna voda do 20oC) tudi na najbolj oddaljenih pipah in prhah. Stanovalce opozorimo na 

visoko temperaturo vode. 

➢ Temperatura  v grelcu naj bo višja  kot 60oC. Najmanj 1 uro na dan je takšna temperatura tudi na dnu 

grelca. 

➢ Na mestih kjer voda v omrežju zastaja, izvedemo tedensko spiranje do stabilizacije temperature 

(1NB, IV.A stranski prostor, tuš za osebje, prostor za umrle ter 4 krat WC dvorana).  

➢ Imamo grelnike vode ACV, ki delujejo po principu raztezanja in krčenja. Ni možnosti mehanskega 

čiščenja oz. dostopa do notranjosti bojlerja (dvoplasten) 

➢ Mrežice se čistijo 4 krat letno oziroma menjajo po potrebi. 

➢ Toplotni šok se izvaja enkrat letno oz. po potrebi. 

 

 

Obvladovanje legionel 

 

Oskrba s 

pitno vodo 

Oskrba s pitno vodo Oskrba s 

pitno vodo 

Oskrba s pitno 

vodo 

    

Preprečevanje 

legionel 

Preprečevanje legionel Preprečevanje 

legionel 

Preprečevanje 

legionel 

 Vir: Povzeto po priporočilih IVZ 
Opombe 

1… Kontrolne pipe v HVO s cirkulacijo tople vode ali brez cirkulacije tople vode so različne: 

       Kontrolna pipa HVO s cirkulacijo tople vode (topla voda stalno kroži): prva in zadnja pipa od 

      grelnika vode na vsaki zanki, lahko tudi pipe, za katere velja, da predstavljajo posebno tveganje glede 

      na načrt in izvedbo /HVO; 

2….Kontrolna pipa v HVO brez cirkulacije tople vode: najbližja in najbolj oddaljena pipa od grelnika  

      vode ali vstopa tople vode v objekt in končne pipe na dolgih »vejah« omrežja, lahko tudi pipe, za  

       katere velja, da predstavljajo posebno tveganje glede na načrt iz izvedbo HVO; 

 

3 …najbližja in najbolj oddaljena pipa od vstopa vode oziroma od hranilnika, lahko tudi pipe, za katere  

       velja, da predstavljajo večje tveganje; 

 

Navodila za izvajanje ukrepov 

 
DOLOČITEV ZAPOREDJA/IMENOVANJA TUŠEV IN PIP (sledljivost) 

Zaradi starosti stavb in stalnih dozidav prizidkov ni možno natančno proučiti internega vodovodnega 

sistema. Ugotovili smo, da je v hiši 6 slepih vodov in sicer, 1NB,                     IV. A  stranski prostor, tuš za 

osebje, prostor za umrle ter 4 x WC dvorana. 

 

Prezračevanje 
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Za prezračevanje bivalnih prostorov stanovalcev (sobe in skupni prostori) se uporablja naravno 

prezračevanje. Po vsaki opravljeni negi odpremo okna in jih po približno 5 – 10 minutah, kos e zrak 

zamenja, zapremo. 

Sanitarni prostori ob sobah stanovalcev se prezračujejo preko prezračevalnega sistema. 

Pregled ventilatorjev po WC-jih 1 krat letno, menjava po potrebi. 

 
POPIS TEMPERATUR TOPLE IN HLADNE VODE V STAVBI A 

 

Mesec in leto:___________________________________________ 

 

 temperatura 

bojler  

izhodna  

povratna  

TEMPERATURE V DVIŽNIH VODIH 
dvižni vod 

 

topla voda 1 minuta 

 

hladna voda 2 minuti 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

Navodilo : 

1. če je temperatura vode nad 55oC naredi kljukico, če je manj vpiši temperaturo 

2. če je hladna voda pod 20oC naredi kljukico, če je več vpiši temperaturo 

NAJBLIŽJA PIPA 

 

 

 

 
NAKLJUČNO IZBRANA PIPA 

dvižni vod/št. sobe topla voda 1 minuta hladna voda 2 minuti 

1   

2   

3   

najbližja pipa topla voda 1 minuta hladna voda 2 minuti 
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4   

5   

6   

7   

 

     Izvajalec  (tiskano in podpis) 

     _______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

POPIS TEMPERATUR TOPLE IN HLADNE VODE V STAVBI B 

 

Mesec in leto:___________________________________________ 

 

 temperatura 

bojler  

izhodna  

povratna  

 
TEMPERATURE V DVIŽNIH VODIH 

dvižni vod/št. sob 

 

topla voda 1 minuta 

 

hladna voda 2 minuti 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Navodilo : 

1. če je temperatura vode nad 55oC naredi kljukico, če je manj vpiši temperaturo 

2. če je hladna voda pod 20oC naredi kljukico, če je več vpiši temperaturo 

NAJBLIŽJA PIPA 
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NAKLJUČNO IZBRANA PIPA 

dvižni vod topla voda 1 minuta hladna voda 2 minuti 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

     Izvajalec  (tiskano in podpis) 

     _______________________________________ 

 
POPIS TEMPERATUR TOPLE IN HLADNE VODE V STAVBI C 

 

Mesec in leto:___________________________________________ 

 

 temperatura 

bojler  

izhodna  

povratna  

 

TEMPERATURE V DVIŽNIH VODIH 
dvižni vod/št. sobe 

 

topla voda 1 minuta 

 

hladna voda 2 minuti 

1   

2   

3   

Navodilo : 

3. če je temperatura vode nad 55oC naredi kljukico, če je manj vpiši temperaturo 

4. če je hladna voda pod 20oC naredi kljukico, če je več vpiši temperaturo 

NAJBLIŽJA PIPA 

najbližja pipa topla voda 1 minuta hladna voda 2 minuti 
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NAKLJUČNO IZBRANA PIPA 

dvižni vod topla voda 1 minuta hladna voda 2 minuti 

1   

2   

3   

 

     Izvajalec  (tiskano in podpis) 

     _______________________________________ 

 

 
 

ČIŠČENJE MREŽIC NA IZLIVIH PITNE VODE   
                                                                              

 

LOKACIJA 
 

datum 

 

 

PODPIS 

 

datum 
 

 

PODPIS 

 

datum 
 

 

PODPIS 

 

datum 
 

 

PODPIS 
 

 STAVBA »A »    

           P                                                 

        

 

 STAVBA »A »    

            I                                                 

   

 

     

 

 STAVBA »A »    

           II                                                 

        

 

 STAVBA »A »    

          III                                                 

        

  

 STAVBA »A »    

           IV                                                 

        

  

 STAVBA »A »    

           V                                                 

        

najbližja pipa topla voda 1 minuta hladna voda 2 minuti 
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 STAVBA »B »    

           KL                                                

  

 

      

 

STAVBA »B »    

           P                                                

        

 

STAVBA »B »    

           I                                                

        

 

STAVBA »PR »    

           NP                                                

        

 

STAVBA »PR »    

           P                                                

        

 

STAVBA »PR »    

           I                                                 

        

 

 

LOKACIJA 
 

datum 

 

 

PODPIS 

 

datum 
 

 

PODPIS 

 

datum 
 

 

PODPIS 

 

datum 
 

 

PODPIS 
 

 

STAVBA »C »    

           K                                                

        

 

STAVBA »C »    

           P                                                 

        

STAVBA »C »    

           I                                                 

        

STAVBA »C »    

           II                                                 

        

 

ČIŠČENJE VENTILATORJEV 
 

 

LOKACIJA 
 

 

 

DATUM 
 

USTR

EZNO

ST 

 

OPOMBA  in UKREP 
 

   PODPIS 

DVE OSEBI   
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 STAVBA »A »    

           P                                                 

  
DA  

 

NE 

  

 

 STAVBA »A »    

            I                                                 

  

DA  

 

NE  

 

 

 

 

 STAVBA »A »    

           II                                                 

  
DA  

 

NE 

  

 

 STAVBA »A »    

          III                                                 

  

DA  

 

NE 

  

  

 STAVBA »A »    

           IV                                                 
 

  

DA  

 

NE 

  

  

 STAVBA »A »    

           V                                                 
  

  

DA  

 

NE 

  

 

 STAVBA »B »    

           P                                                 

  
DA  

 

NE 

 

  

 

STAVBA »B »    

           I                                                 

  
DA  

 

NE 

  

 

STAVBA »C »    

           K                                                 

  
DA  

 

NE 

 

  

 

STAVBA »C »    

            P 

  

DA  

 
NE 
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STAVBA »C »    

           I                                                 

  
DA  

 
NE 

 

  

 

STAVBA »C »    

           II                                                 
 

  
DA  

 
NE 
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Ločevanje čistih in nečistih poti 
 

a) Osebna varovalna oprema negovalnega osebja 
 

✓ Pri delu z umazanim perilom na oddelkih (kontaminiranim z izločki stanovalca) in mokrim perilom 

osebje uporablja zaščitne rokavice za enkratno uporabo (lateks itd.). 

✓ Uporaba zaščitnih predpasnikov za enkratno uporabo (nega stanovalca). 

✓ Uporaba maske v primeru, ko pričakujemo večje onesnaženje perila z izločki pri stanovalcu z okužbo 

(calici virus). 

✓ Upoštevanje pravil higiene rok (Umivanje, razkuževanje in uporaba rokavic). 

 

b) Pravilen prevoz umazanega perila 

 
✓ Odvoz umazanega perila je iz oddelkov organizira 2x dnevno (dopoldan in popoldan po negi). 

Transportna pot vozičkov naj bo časovno določena (križanje čistih in nečistih poti) 

✓ Vozički za prevoz umazanega perila so iz materialov, ki omogočajo čiščenje in razkuževanje. 

✓ Za dovoz čistega perila na oddelek vzamemo nov voz, ki je namenjen transportu samo čistega perila. 

✓  

V čajni kuhinji za osebje morajo biti izobešena navodila za namensko uporabo barvnih krp in čistilnih 

sredstev ter navodila za varstvo pri delu s čistili. 

Dezinfekcija se izvaja le v primeru epidemije in ob kontaminaciji delovnih in talnih površin. 

 

Čiščenje prostorov in opreme 
 

✓ Uporaba barvno ločevanje krp glede na namembnost prostora. 

✓ Sistem čiščenja s krpami 1 soba – 1 krpa. 

✓ Uporaba čistilnih raztopin glede na vrsto umazanije (beljakovina, maščoba, prah) in vrsto materiala, 

ki ga čistimo. 

✓ Ločevanje orodij za čiščenje čisto in nečisto območje. 

✓ Priprava čistilnega vozička z vsem potrebnim materialom (čistila, pripomočki, vrečke za smeti, krpe, 

toaletni program za opremo sanitarij). 

✓ Dnevno pranje vseh krp ločeno od ostalega domskega perila v domski pralnici na 95oC. 

✓ Čiščenje in po potrebi razkuževanje veder, lamelnih držal, čistilnega vozička po uporabi. 

 

▪ Neoporečna topla in mrzla voda ter urejen izliv odpadne vode. 

▪ Prostori za shranjevanje pripomočkov (namenska omara v katero shranimo le čiste pripomočke); 

vzdrževanje opreme in pripomočkov se izvaja na oddelku, kjer se je delo končalo – v izlivnem 

prostoru.  Pospravljen  voziček shranimo za naslednji dan v tem prostoru. 

▪ Pri mokrem čiščenju je obvezna uporaba rokavic iz lateksa (brez smukca), ki jih menjamo pri 

prehodu iz nečistega v čisto območje dela. Priporoča se tudi uporaba neprepustnih predpasnikov za 

zaščito pri mokrih delih. Ravno tako se rokavice in zaščitni predpasnik uporablja pri čiščenju 

področij z visokim tveganjem. 
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▪ Pri čiščenju WC školjk uporabljamo gumijaste rokavice, ki ščitijo podlahti. 

 

Ura 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Hrana                

Umazano perilo                

Čisto perilo                

Infektivni 

odpadki 

               

Gospodinjske 

smeti 

               

Različna 

embalaža 

               

Plenice                

 

Opomba: Čiste in nečiste poti ločujemo s pomočjo časovnih zamikov in z vmesnim čiščenjem in 

razkuževanjem, kadar časovni zamik ni mogoč, ter uporabo različnih transportnih vozičkov.  
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