
 

 

Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v VSGT Maribor v času koronavirusa 

 

Vsebina načrta: 

1. Namen 

2. Vodenje in koordinacija 

3. Osnovni elementi: 

a. Organizacijska in kadrovska izhodišča 

b. Komunikacijska izhodišča 

 

1. Namen 

Kontinuirano načrtovanje je pomembno za zmanjševanje vpliva koronavirusa na delovanje zavoda, njegove 

zaposlene in udeležence (predvsem študente) ter splošno javnost.  

Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega dela je njegov 

najpomembnejši del  in je proaktivni proces. Učinkovito načrtovanje in izvajanje proces  zagotavlja: 

• zmanjševanje  negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus  na vzgojno-

izobraževalno in projektno delo,  

• aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje izobraževalnega in projektnega procesa,  

• učinkovitost organizacije, vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije (študenti, zaposleni, 

lokalna skupnost, ministrstvo, javnost),  

• zaščito ljudi in omejevanje  širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, 

• večjo zdravstveno varnost in  osveščenost. 

Pravočasno načrtovanje omogoča, da ima zavod predvidene vse vire in potrebne informacije za delo v kriznih 

razmerah ob pojavljanju koronavirusa. 

 

2. Vodenje in koordinacija izvajanja načrta 

VSGT Maribor je za pripravo in izvajanje načrta določil: 

• delovno koordinacijsko skupino oz. zadolženo osebo, ki ob stalnem dopolnjevanju načrta skrbi tudi 

za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa, 

• razpored zadolžitev in odgovornosti, ki morajo biti dogovorjene z vodstvom zavoda in  zabeležene 

ter transparentno posredovane vsem zaposlenim, 

• imena članov skupine in odgovorne osebe z vsemi naslovi kontaktov, ki omogočajo dosegljivost. 



 

 

3. Osnovni elementi načrta 

 

a) Organizacijski in kadrovski: 

 

DELOVNI PROCES: 

• identifikacija ključnih in nepogrešljivih aktivnosti  za zagotavljanje normalnega  procesa, 

• postopek zmanjševanja in prekinitve drugih aktivnosti ob širjenju koronavirusa, postopek 

sprejemanja odločitev za zmanjšanje obsega dela, kdo in kdaj, 

• zagotavljanje alternativnih izobraževalnih in projektnih postopkov, 

• zagotavljanje  dostopa do obstoječih strokovnih informacij in podatkov za možne nadomestne kadre 

ob izostanku ključnih oseb, 

• zagotavljanje delovanja z minimalnim možnim številom zaposlenih, 

• ocena nemotenega izobraževalnega in projektnega procesa z možnostjo premeščanja dela (delo od 

doma…). 

 

ZAPOSLENI: 

• identifikacija ključnih oseb (glede na znanja) in potrebnega znanja za zagotavljanje delovanja zavoda, 

• zagotavljanje in izobraževanje nadomestnih delavcev in uvajanjem alternativnih postopkov, 

• načrt zaščite in ocena ogroženosti za ključne delavce, ki ostajajo na delovnih mestih, 

• zagotavljati pravne in kadrovske podlage  pri razporejanju zaposlenih, delovni čas, daljši bolniški 

izostanki. 

 

VARNOST IN LOGISTIKA: 

• zagotavljanje varovanja in zaščite poslopja s pritiklinami, opreme in prostorov, 

• zagotavljanje prostora za osamitev obolele osebe v času izvajanja izobraževalnih in projektnih 

aktivnosti, protokol dostopa do obolelih, 

• protokol dostopa do objektov (vključno z evidentiranjem zunanjih obiskovalcev, kot so dobavitelji, 

razni ponudniki storitev, gosti itd.), 

• iskanje alternativnih transportnih sredstev za zaposlene, 

• vzdrževanje in zagotavljanje delovanja podpornih služb in osnovne oskrbe z vodo, elektriko, 

sanitarnim materialom… , 

• zagotavljanje zadostnih zalog: hrane, vode … . 



 

 

FINANCE 

• predvidevanje dodatnih finančnih obremenitev zaradi koronavirusa. 

 

Ob identifikaciji ključnih oseb je potrebno le-te seznaniti z njihovo vlogo in odgovornostjo v načrtu. Vse 

odločitve, analize in načrtovanje aktivnosti morajo biti transparentne, jasne in zabeležene v načrtu, ter 

posredovane zaposlenim. Le tako je zagotovljena učinkovitost in odgovornost posameznikov ob nastopu 

krizne situacije. 

 

b) Komunikacijska izhodišča 

Obveščanje: 

Ob širjenju nalezljivih bolezni pogosto nastopi povečana zaskrbljenost in prisotnost strahu med zaposlenimi. 

Priporočene poti za obvladovanje nepotrebnega, s strahom povzročenega izostajanja od dela ter povečane 

negotovosti zaposlenih so naslednje:  

 

• zagotavljanje komunikacijskega načrta za zunanjo in notranjo komunikacijo, 

• seznami vseh potrebnih notranjih in zunanjih kontaktov, 

• zgodnje in periodično obveščanje vseh zaposlenih  o spremembah situacije in  kako zavod obvladuje 

situacijo,  

• predstavitev  načrta pripravljenosti zavoda na koronavirus zaposlenim in udeležencem 

izobraževalnega procesa: študentom, gostom. 

 

KLJUČNA JE JASNA IN PRAVOČASNA INTERNA KOMUNIKACIJA 

 

Nekatera spoznanja in kritične točke, zbrane na osnovi predhodnih izkušenj in ki jih je potrebno upoštevati, 

da ne pride do presenečenj in neučinkovitosti : 

• Načrt  se mora kontinuirano obnavljati, dopolnjevati in testirati. 

• Preučiti je potrebno vse možne grožnje. 

• Ključni ljudje so na voljo v trenutku, ko je potrebno. 

• Telekomunikacijski sistem je bistven in nujen. 

• Treba je zagotoviti podporo s strani zaposlenih - transparentnost in pravočasna komunikacija. 

• Kopije načrtov morajo biti shranjene na varnih mestih. 

 



 

 
 

 

NAČRT ZA KONTINUIRANO DELOVANJE IN IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH 

DEJAVNOSTI OB POJAVU KORONAVIRUSA (SARS-CoV-2019) NA VSGT 

MARIBOR 

1.1 Načrt za obvladovanje vplivov na delovne procese 
 

Zaposleni so bili seznanjeni s preventivnimi ukrepi in prav tako z ukrepi za preprečitev širjenja koronavirusa 

na sestanku dne 24. 2. 2020, kjer so bili identificirani koordinatorji z določenimi zadolžitvami pred potrditvijo 

in po potrditvi koronavirusa v regiji. 

 

Identifikacija koordinatorja z določenimi zadolžitvami za pripravo in vodenje načrta za zagotavljanje 

normalnih postopkov dela zavoda v času trajanja koronavirusa – v načrtu, ki so ga prejeli zaposleni so določeni 

uslužbenci: 

- za komunikacijo med izobraževalnim zavodom in pristojnimi ministrstvi, ter za posredovanje 

informacij iz nacionalnega nivoja na zavod 

- za koordinatorja med zaposlenimi in vodstvom šole v času trajanja koronavirusa, sprotno poročanje 

direktorici, 

- za koordinatorja predavateljev, sprotno poročanje direktorici 

- kot koordinatorji za študente, sprotno poročanje direktorici, 

- za koordinatorja med zaposlenimi v restavraciji 7, sprotno poročanje direktorici 

- za koordinatorja vzdrževanja prostorov ter higienskih pripomočkov po nadstropjih na šoli in v šolski 

restavraciji 7, sprotno poročanje direktorici in tajništvu VSGT. 

 

Identifikacija ključnih postopkov, zaposlenih in sredstev potrebnih za vzdrževanje procesov v času trajanja 

koronavirusa se deli na postopke pred potrditvijo koronavirusa v regiji in po potrditvi koronavirusa v regiji.  

 

Postopki pred potrditvijo koronavirusa v regiji: 

- zavod mora poskrbeti za ustrezno informiranje svojih zaposlenih, študentov in širše javnosti o 

preventivnih ukrepih in ukrepih za preprečitev širjenja virusa (objava na spletni strani šole, objave na 

socialnih omrežjih, informativni plakati izobešeni po učilnicah in toaletnih prostorih v šoli,…) 



 

- zavod mora poskrbeti za minimalno 3 razkuževalnike rok, kateri naj bojo razporejenih na ključnih 

točkah v objektu, 

- zavod mora poskrbeti za zadostno število umivalnikov z milom in s papirnatimi brisačami ter koši, ki 

se jih redno prazni, 

- zavod mora zagotoviti, da obvesti čistilni servis o strožji uporabi dezinfekcijskih čistil za površine, ki 

se jih ljudje dotikajo z rokami (kljuke, ograje, tipkovnice, telefonski aparati ...), 

- zavod mora v primeru potrditve koronavirusa predhodno poskrbeti za optimizacijo študijskih  

procesov, kateri naj tečejo neprekinjeno kljub morebitnega zaprtja šole v primeru prvih okužb v regiji.  

Direktorica zavoda bo s koordinatorjem predavateljev določila ustrezne nadomestne načine, katere 

bodo predavatelji izpolnili pred morebitnim zaprtjem šole, kar bo zagotavljalo kontinuirano izvajanje 

študijskih dejavnosti. Načini bodo vključevali video vsebine snemanih predavanj ter naloge, katere 

dostop do njih bo omogočen preko e-učilnice. Predavatelje se obvesti o alternativnem načrtu izvedbe 

v e-učilnici ter pozove, da se takoj pripravijo na morebitno izvajanje aktivnosti brez kontaktnih ur. 

Neizpolnjene praktične vsebine študijskih programov bodo nadoknadene po razrešitvi virusa v regiji. 

 

Postopki po potrditvi koronavirusa v regiji: 

- morebitno zaprtje zavoda (v skladu z Državnim načrtom za nalezljive bolezni, epidemijo razglasi 

minister za zdravje. V primeru razglasitve epidemije, ima pristojnost za odločanje glede prenehanja 

izobraževalnih dejavnosti (zaprtje šole), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Šola 

odločitve glede zaprtja sama ne sprejme, zato je obvezno redno spremljanje obvestil MIZŠ o 

morebitnih novih potrebnih aktivnostih), 

- morebitno zaprtje šolske Restavracije 7, pri kateri je potrebna ustrezna razkužitev prostorov 

restavracije s pomočjo čistilnega servisa. Prav tako je potrebna ustrezna shramba živil in dezinfekcija 

kuhinje. Glavni koordinator za razkuževanje kuhinje in ustrezno shrambo živil je določen. 

Nadomestna koordinatorja sta prav tako določena. Nadzor in poročanje: določen vodja restavracije. 

- Informiranje širše javnosti o stanju in o novih direktivah s strani Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 

- Zagotovitev študijskih vsebin v e-učilnici ter ustrezno informiranje študentov (določeni koordinatorji 

med predavatelji, študenti, urnik ter komunikacija z referatom, komunikacija referat-študenti). 

- Ključna odgovorna oseba za koordinacijo zaprtja je direktorica, v njeni odsotnosti ali obolelosti pa 

vodja programskega področja. 

 

V primeru nastopa koronavirusa je potrebno rekrutiranje in izobraževanje pomožnih/nadomestnih kadrov. 

Naslednji se v imenu določenih glavnih koordinatorjev, določijo kot nadomestni. 



 

Zagotovitev delovanja podpornih služb (voda, elektrika, higienski pripomočki....): 

- Kontaktna in kontrolna oseba za zagotovitev delovanja podpornih služb, ter zagotovitev 

razkuževalcev rok razporejenih po šoli je določena. V primeru obolelosti je določena nadomestna 

oseba. 

 

Identifikacija uradnih zdravstvenih komunikacijskih kanalov s sporočili o koronavirusu ter vključitev uradnih 

informacij v interni komunikacijski sistem za zaposlene, se seznanja preko Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje (NIJZ). Hitri in zanesljiv interni komunikacijski sistem, ki omogoča vzpostavitev komuniciranja v času 

koronavirusa za zaposlene koordinirajo določeni uslužbenci.  

 

Zdravstveno stanje zaposlenih spremlja vsak zaposleni sam. Če zaposleni zboli in kaže znake simptome za 

obolelost, mora obvestiti tajništvo in zapustiti delovno mesto. O svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih se mora 

zaposlen posvetovati z osebnim zdravnikom. 

 

V primeru bolniške odsotnosti zaposlenega zaradi koronavirusa, se zaposleni, ki je prebolel bolezen, lahko 

vrne na delovno mesto, ko je brez nevarnosti okužbe za ostale zaposlene (v 14 dneh). 

 

1.2 Načrt za obvladovanje vplivov koronavirusa na zaposlene in implementacija pravil v času 
širjenja koronavirusa 
 

Zaposleni bodo zaradi preventivnih namenov, s ciljem zmanjšanja verjetnosti obolelosti, zmanjšali pogostost 

neposrednih kontaktov med sabo in med udeleženci izobraževalnega ter projektnega procesa. Koronavirus 

se med ljudmi prenaša kapljično, torej je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom v razdalji manj od 1,5m. 

Zaposleni bodo upoštevali to razdaljo pri morebitnih stikih z drugimi. Sestanki bodo izvedeni le takrat, če je 

to nujno potrebno. Za preprečevanje širjenja koronavirusa na delovnem mestu bojo zaposleni promovirali  

splošne zaščitne ukrepe med seboj in med udeleženci izobraževalnega procesa, ter poleg redne higiene rok, 

prezračevanja in čiščenja prostorov skrbeli za delitev ukrepov med domačimi. 

Dostopnost do zdravstvene oskrbe za zaposlene je omogočena v neposredni bližini 550m – Zdravstveni dom 

dr. Adolfa Drolca, ter 2,4km – Univerzitetni klinični center Maribor. 

Zavod v primeru večjega števila istočasno zbolelih zaposlenih implementira načrt v z uvedbo fleksibilnosti 

dela na različnih lokacijah in fleksibilnega delovnega časa v katerem se opravljajo najnujnejše delovne naloge 

in zamenjave po navodilu direktorice, ki so bile določene na sestanku dne 24.2.2020.  



 

Prav tako se tako hitro kot je mogoče uredijo »remote« dostopi zaposlenih do dokumentov na šolskih 

strežnikih za primer potrebe po delu od doma (dostopanju do dokumentov iz domačega oz. izolacijskega 

okolja). Koordinator za organizacijo vzpostavitve dostopov z zunanjim IT podjetjem je določen. 

 

Za okrepitev interne komunikacije in informacijske infrastrukture zaposlenih bo omogočen dostop z 

oddaljenih lokacij . Zavod vzpostavi VPN dostope za zaposlene, z možnostjo, dostopa do dokumentacije na 

strežniku (remote acess), kot možnost dela od doma v primeru zaprtja zavoda (koordinira: Mitja Petelin) 

 

Na sestanku dne 24.2.2020 je zavod pripravil in izvedel postopek za imenovanje skupine oziroma odgovornih 

oseb s pristojnostmi aktivacije in zaključka načrta pripravljenosti zavoda in sprejemanja odločitev o možnih 

prekinitvah dela v posameznih enotah ali oddelkih. Za glavnega koordinatorja skupine so bili določeni 

uslužbenci, prav tako nadomestni koordinatorji skupine. 

 

1.3 Dodelitev  virov in sredstev za zaščito zaposlenih  
 

Zavod v postopku pred potrditvijo koronavirusa v regiji zagotoviti zadostne količine zaščitnih sredstev na vseh 

delovnih lokacijah in priskrbi skozi razkuževalnike rok in zadostnim številom umivalnikov z milom, papirnatimi 

brisačami ter koši, ki se jih redno prazni, ustrezno higieno. 

 

 

1.4 Komunikacija in izobraževanje zaposlenih 

 

Na instituciji smo poskrbeli za ukrepe glede obveščanja in prav tako za ukrepe glede preprečitve širjenja 

koronavirusa. Zaposleni so bili seznanjeni s preventivnimi ukrepi in prav tako z ukrepi za preprečitev širjenja 

virusa na sestanku dne 24. 2. 2020. Študenti in širša javnost so prav tako bili seznanjeni o temeljnih 

značilnostih koronavirusa (o povzročitelju, bolezenskih znakih, načinu prenosa, zaščitnih ukrepih) in o 

preventivnih ukrepih za preprečitev širjenja virusa dne 25. 2. 2020 preko spletne strani šole in socialnih 

omrežjih zavoda. 

 

Zavod je pripravil načrt kriznega komuniciranja v primeru pojava strahu, govoric, nerazumevanja in panike 

med zaposlenimi. Cilj načrta kriznega komuniciranja je ''Ohranitev normalne strukture med notranjimi in 

zunanjimi deležniki v primeru potrditve koronavirusa v regiji''. Deležniki načrta so zaposleni, zunanji 

predavatelji, študenti, gostje restavracije, dobavitelji, partnerji, mediji in širša javnost. Odgovorni osebi za 



 

obveščanje in ažurno informiranje notranjih in zunanjih deležnikov sta določeni. Informativna gradiva o krizni 

situaciji črpa zavod od identificiranih komunikacijskih virov v državi, katere zastopajo pristojne institucije za 

obveščanje javnosti o stanju virusa: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za varstvo pri delu, Ministrstvo 

za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

Poleg načrta za krizno komuniciranje zavod izvaja ažurno in sprotno obveščanje o aktivnostih in gripoznem 

statusu v zavodu. 

 

1.5 Koordinacija z zunanjimi organizacijami in sodelovanje v nacionalnem kriznem načrtu 
 

• zagotoviti sodelovanje  z  ustreznimi državnimi inštitucijami in zdravstvenimi ustanovami pri procesu 

načrtovanja in razumevanju njihovih kapacitet, postopkov in načrtov, 

• opredeliti možen prispevek in pomoč organizacije v sistemu nacionalnega ukrepanja,  

• povezovanje in izmenjava izkušenj z drugimi zavodi.  

 

Testiranje načrta in periodično dopolnjevanje načrta koordinirata določeni osebi. 

 

1.6 Zaključek 
 

Na instituciji smo poskrbeli za ukrepe glede obveščanja in prav tako za ukrepe glede preprečitve širjenja 

koronavirusa. Zaposleni so bili seznanjeni s preventivnimi ukrepi in prav tako z ukrepi za preprečitev širjenja 

na sestanku dne 24. 2. 2020. Študenti in širša javnost so prav tako bili seznanjeni s preventivnimi ukrepi in 

ustreznimi ukrepi za preprečitev širjenja virusa dne 25. 2. 2020 preko spletne strani šole in socialnih omrežjih 

zavoda. 

 

Na instituciji smo poleg priprave higienskih razkuževalnikov po ključnih točkah pripravili tudi za informacijske 

plakate, ki smo jih izobesili ob umivalnikih in po učilnicah. Tako smo seznanili študente s higienskimi ukrepi, 

ter jih spodbudili k umivanju rok. 

 

Opravili smo tudi poseben razgovor s čistilnim servisom in se dogovorili za izvajanje razkužitev glede na 

trenutno situacijo, po potrebi. Poseben poudarek bomo dajali razkuževanju ograje glavnega in stranskega 

stopnišča, vseh kljuk in tipkovnic računalnikov na hodnikih, namenjenih širši uporabi. 

 



 

Ker se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo, bo zavod informacije državnih in zdravstvenih 

institucij v zvezi s koronavirusom ažurno spremljal in upošteval priporočila Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje, Zavoda za varstvo pri delu, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

  

V prilogi dokumenta so navodila v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2019, katera je zavod 

črpal od Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

  



 

PRILOGA 

 

Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2019 

Vir: www.nijz.si, 18. 02. 2020 

 

Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je priporočljivo upoštevati vsakodnevne 

preventivne ukrepe. 

 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe 

dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe: 

• Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 

• Ne dotikamo se oči, nosu in ust. 

• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. 

• Upoštevamo pravila higiene kašlja. 

• Redno si umivamo roke z milom in vodo. 

• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za 

roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno 

samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena 

čiščenju/razkuževanju kože. 

• Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna. 

• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje 

veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. 

  

http://www.nijz.si/


 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.png


 

 
 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_splosna-javnost_3.png


 

 
 

  



 

Miti in resnice o koronavirusu (SARS-CoV-2) 

Vir: www.nijz.si, 18. 02. 2020 

 

Ali se novi koronavirus SARS-CoV-2 uniči ob sušenju s sušilnikom  rok? 

Ne. Sušilniki rok niso učinkoviti pri uničevanju novega koronavirusa. Pogosto 

umivanje rok z vodo in milom je pomembno, da zmanjšamo možnost za 

okužbo z novim koronavirusom. Ko so vaše roke umite, jih temeljito osušite 

s papirnatimi brisačkami ali sušilcem rok. Tudi razkužila na osnovi alkohola 

(več kot 60 %) nudijo zaščito pred okužbo.  

Ali lahko ultravijolična razkuževalna žarnica ubije novi koronavirus SARS-

CoV-2? 

UV žarnic ne smemo uporabljati za sterilizacijo rok ali drugih predelov kože, 

saj lahko UV žarčenje povzroči draženje kože. 
 

Kako učinkovite so  naprave za merjenje telesne temperature (thermal 

scanners - termo skenerji)  pri odkrivanju okuženih z novim koronavirusom 

SARS-CoV-2? 

Termo skenerji so učinkoviti pri odkrivanju oseb s povišano telesno 

temperaturo (višjo od običajne telesne temperature), tudi tistih, ki imajo 

vročino  zaradi okužbe z novim koronavirusom. Termalni skenerji  ne morejo 

odkriti okuženih z novim koronavirusom, ki še nimajo vročine. 

 

Ali lahko z razprševanjem alkohola ali klora po koži telesa in oblačilih 

uničimo novi koronavirus SARS-CoV-2? 

Ne. Razprševanje pripravkov, ki vsebujejo alkohol ali klor po telesu ne bo 

uničilo virusov, ki so že vstopili v vaše telo. Razprševanje takšnih snovi je 

lahko škodljivo za oblačila ali sluznico (oči, usta). Pripravki, ki vsebujejo 

alkohol in klor so lahko koristni za razkuževanje površin, vendar ji je treba 

uporabiti v skladu  s priloženimi navodili.  

http://www.nijz.si/


 

Ali je varno prejeti pismo ali paket s kateregakoli območja, kjer so poročali 

o okužbah z novim koronavirusom? 

Da, varno je. Ljudje, ki prejemajo pakete s Kitajske ne tvegajo, da bi se okužili 

z novim koronavirusom SARS-CoV-2. Koronavirusi ne preživijo dolgo na 

predmetih, kot so pisma ali paketi. 
 

Ali lahko hišni ljubljenčki širijo nov koronavirus (SARS-CoV-2)? 

Trenutno ni dokazov, da bi se lahko domače živali ali hišni ljubljenčki, kot so 

psi in mačke, okužili z novim koronavirusom. Priporočljivo je, da si po stiku s 

hišnimi ljubljenčki roke umijete roke z milom in vodo. Dobra higiena rok vas 

ščiti pred različnimi običajnimi bakterijami, kot sta E.coli in salmonela, ki se 

lahko prenašajo med hišnimi ljubljenčki in ljudmi. 

 

Ali vas cepivo proti pnevmokoknim okužbam ali cepivo proti gripi ščiti pred 

novim koronavirusom SARS-CoV-2? 

Ne. Cepivo proti pnevmokoknim okužbam in cepivo proti gripi ne 

zagotavljata zaščite pred novim koronavirusom. Virus je nov in drugačen in 

potrebuje svoje cepivo. Raziskovalci poskušajo razviti cepivo proti novemu 

koronavirusu vprašanje pa je, kdaj bodo uspeli. 

Čeprav  cepivo proti pnevmokoknim okužbam in tudi cepivo proti gripi ne 

zaščiti pred novim koronavirusom, so cepljenja zelo priporočljiva, da zaščitite 

svoje zdravje. 

 

Ali lahko redno izpiranje nosu s fiziološko raztopino pomaga preprečiti 

okužbo z novim koronavirusom SARS-CoV-2? 

Ne. Ni dokazov, da redno izpiranje nosu s fiziološko raztopino ščiti ljudi pred 

okužbo z novim koronavirusom. Obstaja nekaj omejenih dokazov, da lahko 

redno izpiranje nosu s fiziološko raztopino ljudem pomaga pri hitrejšem 

okrevanju od prehlada. Vendar pa ni bilo dokazano, da redno izpiranje nosu 

preprečuje okužbe dihal. 
 

Ali vas lahko izpiranje ust z grgranjem ustne vode zaščiti pred okužbo z 

novim koronavirusom SARS-CoV-2? 

Ne. Ni dokazov, da bi vas uporaba ustne vode zaščitila pred okužbo z novim 

koronavirusom. Nekatere ustne vode lahko za nekaj minut uničijo nekatere 
 



 

mikrobe v ustni votlini, vendar to ne pomeni, da vas ščitijo pred okužbo z 

novim koronavirusom. 

Ali lahko uživanje česna prepreči okužbo z novim koronavirusom SARS-CoV-

2? 

Česen je zdravo živilo, ki ima lahko nekatere protimikrobne lastnosti. Vendar 

pa za trenutni izbruh ni dokazov, da bi uživanje česna zaščitilo ljudi pred 

okužbo z novim koronavirusom.  

Ali uporaba zaščitne kreme s sezamovim oljem prepreči vdor novega 

koronavirusa SARS-CoV-2 v telo? 

Ne. Sezamovo olje ne uniči novega koronavirusa. Obstaja nekaj kemičnih 

razkužil, ki lahko uničijo novi koronavirus na površinah. Sem spadajo razkužila 

na osnovi belila / klora, bodisi topila, 75% etanol, perocetna kislina in 

kloroform. Vendar pa imajo na virus zelo malo ali nobenega vpliva, če jih 

nanesete na kožo ali pod nos. Lahko je celo nevarno, če te kemikalije 

nanesete na kožo. 

 

Ali novi koronavirus SARS-CoV-2 prizadene le starejše ljudi ali so dovzetni 

tudi mlajši? 

Ljudje vseh starosti se lahko okužijo z novim koronavirusom  Starejši ljudje in 

ljudje z kroničnimi boleznimi (kot so astma, diabetes, srčne bolezni) sobolj 

podvrženi težji bolezni po okužbi. Svetovna zdravstvena organizacija ljudem 

vseh starosti svetuje, naj se držijo najbolj pomembnih ukrepov, ki zmanjšajo 

možnost okužbe – predvsem higiene rok in izogibanje vidno obolelim osebam 

(če izgledajo vročični, kašljajo, smrkajo, kihajo) 

 

Ali so antibiotiki učinkoviti pri preprečevanju in zdravljenju novega 

koronavirusa SARS-CoV-2? 

Ne, antibiotiki ne delujejo proti virusom, le proti bakterijam. Novi 

koronavirus je virus, zato se antibiotiki ne smejo uporabljati kot sredstvo za 

preprečevanje ali zdravljenje. 
 



 

Ali obstajajo kakšna posebna zdravila za preprečevanje ali zdravljenje 

novega koronavirusa SARS-CoV-2? 

Do danes ni priporočeno nobeno posebno zdravilo za preprečevanje ali 

zdravljenje novega koronavirusa SARS-CoV-2. Nekatera posebna zdravljenja 

so v preiskavi in bodo preučena v kliničnih preskušanjih. 
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