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Varno prilagajanje vedenja v izogi

epotre

e u tvega ju za okuž o

Na Ministrstvu za izo raževa je, z a ost i šport v adaljeva ju: i istrstvo si, v sodelovanju
s svetovalno skupino NIJZ, prizadevamo, da bi varno odpirali štude tske domove za skupine
stanovalcev in stanovalk, ki izpolnjujejo pogoje dogovorjenih skupin izjem. Ker trenutna
epide iološka situa ija tega še e dopušča in ker iva je v štude tske do u predstavlja večje
tvega je za okuž o s SARS-CoV-2, dovolite, da o prihajajočih praz ikih oziroma počit i ah z
vami delimo nekaj nasvetov za odgovorno in varno prilagajanje vedenja v izogib nepotrebnemu
tvega ju za okuž o vas sa ih ter za zaščito vaših prijateljev i druži pred vrača je do ov.
Vsi stiki zu aj ašega gospodi jstva predstavljajo tvega je za okuž o, ki ga lahko z zrelim in
odgovor i vede je z a jša o. Po uja o ekaj dodat ih i for a ij v po oč, ki smo jih
pripravili v sodelovanju z ekipo NIJZ in povzeli po Sledilniku ter COVID Sy pto študiji )druže o
kraljestvo, 2020) in vljudno prosimo vodstva štude tskih domov, da jih delite s stanovalci in
stanovalkami:



Ker se alezljiva oleze še ved o širi, so edse oj i stiki dejav ik tvega ja. Pred
vrača je do ov predlaga o, da še pose ej skr o o ejite druže je. Čas za to je
sedaj, saj je deset dni tudi doba karantene na domu, odreje a v pri eru stika z okuže o
osebo več i for a ij na Sledilnik, 2020).
Če e orete ostati v štude tske do u ali do a, na delu dosledno sledite vsem
priporočilo po pri ipu M.R.Z. (Maska, Razdalja, Zrače je). Ne pozabite na
u iva je/razkuževa je rok, red o arav o zrače je i razkuževa je površi , ki se jih
dotika več ose . Izogibajte se skupnemu malicanju in pitju kave v zaprtih prostorih,
poskrbite za higieno. Izve dela opravite zgolj aj uj ejše opravke o upošteva ju
priporočil več a Sledilnik, 2020).

Eden izmed razlogov, da se novi koro avirus tako uspeš o širi, je, da lahko virus okuže e
ose e širijo že, ko se počutijo še povse zdrave ali o zelo lagih si pto ih, ki jih arsikdo
sploh ne zazna. )ato je potre o slediti priporočilo tudi, ko se počuti o do ro, a s o ili pred
tem v tvega ih stikih opozorilo aplika ije #Osta i)drav, poz a o ekoga z okuž o ali s o ili
v stiku s ko z okuž o ali v stiku z veliki število različ ih ose :








Poskrbite za hitro samoosamitev v pri eru stika z okuže o ose o i izkazova ja
si pto ov okuž e. Najpogostejši simptomi ore it e okuž e z novim koronavirusom
so vroči a, kašelj, sploš a utruje ost i izgu a vo ja i okusa. Raziskave že kažejo, da je
sez a si pto ov daljši – med manj pogoste spadajo oleče žrelo, glavo ol, izpuščaji
a koži, spre e e v o arva osti prstov a rokah i stopalih, o čutljive oči ter oleči e
i zvo je je v ušesih COVID Symptom Study, 2020).
Števil i si pto i so podo i e evar i prehlado . Ker se okuž a pre aša tudi, če se
počutite povse zdrave, odite pozor i tudi a aj a jše spre e e i se posvetujte
s svojim zdravnikom.
Če zaz ate si pto e okuž e pred praz ova ji, prosi o, spre e ite svoje ačrte i se
izog ite druže ju. Velik del pre osov poteka v skup ih gospodi jstvih, zato aj podo o
velja tudi za čla e i čla i e vašega gospodi jstva.
Testira je: sez a ite se o vrstah testov ter kaj a iz ra i test lahko pokaže. Več
enostavnih informacij najdete tudi na Sledilniku (rubrika Testiranje).
Ne poza ite a red o arav o zrače je.

Druže je
 Visoko tveganje predstavlja druže je v zaprtih prostorih, zlasti z ljud i iz različ ih
gospodinjstev. Poleg kapljič ega širje ja okuž e ved o več raziskav kaže na širje je
virusa tudi z aerosoli, ki lahko v sla o zrače ih zaprtih prostorih le di v zraku precej
dolgo. Kapljice in aerosol se širijo v prostor pri govorjenju, petju, vpitju in jih lahko
vdih ejo druge ose e v te prostoru. Pri te je po e e tudi čas traja ja tvega e
izpostavlje osti. )ato prihra ite druže ja le za va
aj ližje ose e.
 Nižjo stop jo tvega ja predstavljajo stiki s či
a jši število ose zu aj (pazite na
predpise in ne pozabite na maske in razdaljo vsaj dveh metrov).
 Superširje je: stiki s števil i i ljud i v sla o zrače ih prostorih rez upošteva ja
priporočil, ko se koro avirus širi izje o hitro. Tega lahko povzroči e a sa a kuž a
ose a, ki je v o do ju kuž osti v stiku z
ogi i ljud i ali pa v določe ih o likah
druže ja. Te u se lahko izog ete z z a jševa je stikov v zaprtih prostorih i z
različ i i ose a i.
 Po druže ju je priporočljiva 10-dnevna samoizolacija.
 Vodite dnevnik stikov i v pri eru okuž e hitro obvestite vse stike, ki ste jih imeli dva
do tri dni pred pojavom simptomov.
 )a lažje o vešča je lahko upora ite tudi SMS obvestilnik COVID-SPARK.
Potovanja
 Po Sloveniji: Nevar ost tvega ja okuž e lahko prepreči o tudi z z a jševa je
igra ij oziro a prehaja j ed aši i ivališči. Štude te i štude tke, ki še ivate v
štude tskih do ovih, prosi o, da e prehajate ed ivališči, če je to izvedljivo.
Upoštevajte tudi ukrepe i predpise.
 Med država i: Pravila glede prehajanja meja se spreminjajo. Najbolj aktualne
informacije najdete na za to vzpostavljeni vladni spletni strani.

Omejitve se spreminjajo, odite pozor i tudi a poz ava je i upošteva je ukrepov.
S slede je priporočilo lahko virusu s skup i i oč i o e ogoči o širje je. S te lahko
ko u reši o življe je, po aga o zdravstvu i s solidar ostjo raz re e i o zdravstveno
osebje, e azad je tudi štude te i štude tke, ki sodelujejo v zdravstvu i DSO-jih. Vsi skupaj
lahko doseže o vr itev a u iverze.
Na ministrstvu bomo, v sodelovanju z NIJZ in drugimi relevantnimi institucijami, še aprej
pozorno sledili situaciji epide iološkim razmeram in ustrezno prilagajali ukrepe.
)ahvaljuje o se za vaše skr no in odgovorno ravnanje ter sodelovanje.
V upa ju a ir ejše i z er ejše leto
leto.

va želiva
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