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MRSA, ESBL, VRE, CRB 

IZOLACIJA 

- enoposteljna soba pri osebah, če je le mogoča namestitev v 

enoposteljno sobo 

- soba z lastnim straniščem / lastno sobno stranišče, če ga 

stanovalec potrebuje 

 - kontaktna izolacija – 1,5m razdalje med posteljnimi enotami    

stanovalcev 

- lahko kohortna izolacija 

- NE namestitev v isto sobo z stanovalci s povečanim tveganjem 

IZVAJANJE 

ZDRAVSTVENO 

NEGOVALNIH 

POSTOPKOV 

- Vse potrebne intervencije izvedemo vedno na koncu, da 

preprečimo prenos na ostale stanovalce, osebje ali okolico 

HIGIENA ROK Z 

RAZKUŽEVANJEM 

– OSEBJE 

- pred vsakim stikom s stanovalcem 

- pred čistimi / aseptičnimi postopki 

- po vsakem stiku s stanovalcem 

- po stiku s stanovalčevo okolico, pripomočki in predmeti 

- po odstranitvi zaščitnih rokavic 

- po izhodu iz sobe 

HIGIENA ROK Z 

RAZKUŽEVANJEM 

- STANOVALCI 

- po uporabi stranišča 

- po zapustitvi sobe 

- pred vstopom v skupne prostore 

HIGIENA ROK Z 

RAZKUŽEVANJEM 

– OBISKOVALCI 

- po stiku s stanovalcem 

- po zapustitvi sobe 

UPORABA 

ZAŠČITNIH 

ROKAVIC 

- pri neposrednem stiku s stanovalcem, njegovimi izločki in pri 

neposrednem stiku z neposredno okolico stanovalca (postelja, …) 

OSEBNA 

ZAŠČITNA 

OPREMA 

- predpasnik/plašč pri vseh stikih s stanovalcem ali njegovo 

okolico, ko obstaja nevarnost kontaminacije oblačil osebja 

- maska, pri možnosti tvorbe z ESBL kontaminiranega aerosola 
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PRIPOMOČKI 

- koš za infektivne odpadke, v skladu z navodili POBO 

uporabimo samo pri koloniziranem stanovalcu 

- uporabimo pripomočke za enkratno uporabo 

- pripomočke za večkratno uporabo po uporabi razkužimo 

- stanovalčeve dokumentacije ne prinašamo v sobo 

POVRŠINE 
- redno razkuževanje neposredne stanovalčeve okolice 

- čiščenje po navodilih 

ODPADKI 
- vse odpadke, ki so kontaminirani s pozitivno kužnino (npr. blato, 

urin) razvrščamo med odpadke iz zdravstva (18 01 04) 

POSODA IN 

PRIBOR 

- običajno ravnanje 

OBVEŠČANJE 

- oznaka sobe in postelje 

- obvestimo transportno osebje/ambulante/bolnišnico/drug 

socialnovarstveni zavod, kamor napotimo / premestimo stanovalca 
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