
Koronavirus: S preventivnimi ukrepi do zaščite sebe in bližnjih

Brez panike, pa vendar: preudarno in previdno! Ker je za uspešno preprečevanje širjenja koronavirusa 
SARS-CoV-2, kot tudi drugih virusnih okužb izjemno pomembno preventivno ukrepanje, je Nacionalni inštitut 
za javno zdravje objavil navodila o ravnanju za preprečevanje okužbe in njenega širjenja ter kako ravnati ob 
pojavu znakov, značilnih za to virusno obolenje. 

Prvi med preventivnimi ukrepi je redno in dosledno umivanje rok z milom in vodo. V primeru, da voda in milo 
nista dostopna, za razkuževanje rok lahko uporabimo namensko razkužilo za roke. 

Nujno je potrebo upoštevati tudi pravila higiene kašlja, kihanja in brisanja nosu ter poskrbeti za redno zračenje 
zaprtih prostorov. V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje 
veliko število ljudi. 

Pomembo je tudi čiščenje površin in predmetov, ki se jih pogosto dotikamo z rokami (kljuke vrat, daljinci, …)

Prav tako velja, da se izogibamo tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljivih bolezni, kot so nahod, vročina, 
kašelj, bolečine v žrelu, bolečine v prsih, pri težjih oblikah pa tudi občutek pomanjkanja zraka oziroma težje dihanje. 
Zgodaj v poteku bolezni je lahko prisotna tudi diareja (driska). V primeru, da zbolimo, ostanemo doma, o tem 
telefonsko obvestimo svojega izbranega zdravnika in ravnamo skladno z njegovimi navodili. 

Pred morebitnim potovanjem v tujino oziroma sprejetjem oseb iz tujine preverite informacije glede izpostavljenosti 
posameznih držav po svetu, ki so na voljo na spletni strani European Centre for Disease Prevention and Control. 
Ministrstvo za zunanje zadeve pa na svoji spletni strani in družabnih omrežij @MZZRS javnost ažurno seznanja glede 
sprejetih ukrepov v posameznih državah. 

Osrednje mesto z najnovejšimi informacijami o aktivnostih v Sloveniji, povezanih s koronavirusom, je vzpostavljeno 
na portalu gov.si.

Pomembno je, da ravnamo trezno in preventivno, upoštevamo navodila za preprečevanje širjenja okužbe, 
v primeru suma na okužbo pa ravnamo skladno z navodili zdravstvenega osebja.
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