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1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE  

 

Navodilo se nanaša predvsem na zaposlene v ZNO. Zaposlene v upravi ne izključuje v delu urejenega videza 

in primernega in spoštljivega vedenja. Navodilo se nanaša na sledeče postavke: 

• preprečiti prenos okužbe, 

• preprečiti poškodbe stanovalcev in zaposlenih, 

• urejen videz, 

• izražati strokovno pripadnost, 

• zavedanje vloge na delovnem mestu, 

• dobro osebno počutje. 

 

 

2. SPLOŠNO 

 

Podoba Doma se izraža z urejenim videzom zaposlenih ter primernim in spoštljivim vedenjem. Zunanja 

podoba zaposlenega predstavlja odnos do sebe, do stanovalcev in njihovih svojcev, do poklica in do 

institucije. Z urejenostjo  sporočamo profesionalnost, dostopnost in samozaupanje. Urejenost je tudi dejavnik 

medsebojne komunikacije. 

 

 

3. OSEBNA UREJENOST 

 

Roke morajo biti negovane, gladke, brez nakita. Ob prihodu na delo odstranimo nakit (prstane, ročno uro, 

zapestnice). Navedeno nam omogoča izvedbo pravilnega umivanja in razkuževanja rok. Nohti naj bodo  

kratko pristriženi, čisti. V kolikor so lakirani, mora biti lak nepoškodovan, nevpadljive barve. Umetni nohti 

niso dovoljeni. Z dolgimi nohti lahko poškodujemo sebe in stanovalce. Z nečistimi nohti in razpokanim 

lakom prenašamo mikroorganizme. 

Lasje morajo biti negovani. Dolgi lasje morajo biti speti. Kratki lasje ne smejo pokrivati oči ali zakrivati 

obraza. Z odstranjevanjem las z obraza kontaminiramo roke in/ali rokavice. 

Brada mora biti urejena ali obraz gladko obrit. 

Obraz mora biti nevsiljivo naličen, dišava diskretna. 

Okraševanje vidnih delov telesa s tetoviranjem in piercingom ni sprejemljivo in ni dovoljeno. Piercing je 

potrebno odstraniti, vpadljivo tetovažo prekriti. 
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4. DELOVNA OBLEKA 

 

Delovna obleka omogoča sproščeno gibanje, neovirano delo in zaščito zaposlenega. Je enotna, 

dogovorjenega kroja in barve, primerne velikosti, čista in dnevno sveža. Hlačne nogavice morajo biti 

skladne z delovno obleko. Preko uniforme po potrebi nosimo jopico, ki je skladna z uniformo po kroju in 

barvi. V času neposrednega dela ob pacientu nošenje jopic ni dovoljeno. Zaščitne delovne obleke ne nosimo 

izven  Doma . Delovna obleka se pere v pralnici Doma. 

 

 

5. OBUTEV 

 

Obutev naj bo udobna, varna, omogoča čvrsto hojo, ne povzroča hrupa, umirjenih barv in barvno skladna z 

delovno obleko. Enostavna mora biti za čiščenje in morebitno razkuževanje.  Spredaj mora biti zaprta, da so 

prsti zaščiteni pred poškodbami in kontaminacijo ob politju pacientovih telesnih tekočin ali kemikalij. S hojo 

ne povzročamo hrupa. Zaposleni so dolžni nositi obutev, ki jim jo je zagotovil delodajalec. 
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