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        PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

   

 
PROTOKOL ZA IZVAJANJE DELA V DOMU UPOKOJENCEV ZA ZAPOSLENE,V ČASU 

VELJAVNIH UKREPOV PROTI ŠIRJENJU BOLEZNI COVID 19 

 

Najpomembnejši ukrep za nadzor in obvladovanje okužbe je, da bolni zaposleni ostanete doma.  

 

Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne medosebne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje 

širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami.  

 

Higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembno preprečujejo posredni stik z 

mikroorganizmi. 

 

 Povečana medosebna razdalja zmanjšuje možnost prenosa okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi 

bolezni. Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri okužb z COVID-19 in drugimi 

boleznimi. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužb bistveno 

manjše. 
 

Osnovna vodila navodil so: 

 

-Ob prvih znakih Covid 19  (necepljeni) zaposleni ostane doma, pokliče vodjo ZNO,s  katera se dogovori za 

odvzem PCR testa, do izvida zaposleni ostane doma. 

 

- V primeru znakov okužbe pri družinskih članih, necepljeni zaposleni ostane doma in počaka do izvida PCR 

testa. 

 

- V primeru znakov okužbe pri cepljenih zaposlenih -zaposleni v službo uporablja FFP2  masko, obvesti 

vodjo tima, ki zaposlenemu vzame bris z hitrim antigenskim testom.  

 

- V primeru potrjene okužbe pri družinskemu članu (cepljenega) zaposlenega brišemo z hitrim antigenskim 
testom na 48h. 

 

- Najpomembnejša pot prenosa virusa COVID-19 je preko izločkov iz dihal in onesnaženih rok. 
 

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 
 

- Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa. 

 

- Redno umivanje in razkuževanje rok in čiščenje ter razkuževanje površin in predmetov, s tem se prepreči 

možnost kontaktnega prenosa.  

 

- Kratko pristriženi nohti, nohti ne smejo biti lakirani ali gelirani, morajo biti pa urejeni. 

- Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju oziroma 

razkuževanju. 
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- Pomembno je,da imajo zaposlene spete lase, moški obrito brado.  
 

Uporaba zaščitne opreme v  »beli coni« 

 

- Kirurška maska (sveža, pravilno nameščeno kirurško masko,ki se menja na dve uri, maksimalno jo 

zaposleni lahko uporablja dve uri nato jo zamenja). 

 

- Vsi zaposleni imajo ves čas delovnega procesa masko nameščeno na obraz, v primeru, da je maska 

vlažna jo je potrebno zamenjati takoj. 

 

- Rokavice (pred in po uporabi je potrebno vedno razkužiti roke), rokavice redno menjamo in jih NE 

RAZKUŽUJEMO!!!!! 
 

- Osebna uniforma, katero vsakodnevno menjamo 

 

-  Zelo je pomembno tudi redno zračenje vseh prostorov, tudi kopalnice. Zjutraj 20min, nato večkrat po 

10min. 
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