KAJ LAHKO STORIM, DA PREPREČIM
ŠIRJENJE NOVEGA KORONAVIRUSA
SARS-CoV-2019

Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki
imajo povišano telesno temperaturo, kihajo in kašljajo.
(Virus se širi kapljično, zato je varna razdalja 1,5 m)
Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo.

Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. Povežemo se s svojim izbranim
osebnim zdravnikom, izven delovnega časa ambulante pa z dežurno
zdravstveno službo. Nato sledimo njihovim navodilom.
Upoštevamo pravila higiene kašlja.
V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok
uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola 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.
V zaprtih javnih prostorih uporabljamo obrazno masko ali ruto, ki
prekriva nos in usta.
V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih
prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno
zračenje zaprtih prostorov.
Spremljamo informacije iz strokovno podprtih, zanesljivih virov in
ravnamo po priporočilih zdravstvenih strokovnjakov.

Novi koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča
pa COVID-19. Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja
zraka, kar je običajno za pljučnico.

Nasveti za umivanje rok
Novi koronavirus SARS-CoV-2

0

1

2

Pred umivanjem vedno
odstranimo ves nakit.
Roke najprej zmočimo pod
tekočo vodo.

3
Z desno dlanjo milimo
hrbtišče leve roke in obratno.

6

Roki namilimo.

4
S prsti ene roke milimo
med prsti druge roke.

7

Z dlanjo krožno milimo
stegnjen palec druge roke,
roki zamenjamo in ponovimo.

Konice prstov ene roke namilimo
s krožnimi gibi v obe smeri po
dlani druge roke. Roki
zamenjamo in ponovimo.

9

10

Roke dobro osušimo s
papirnato brisačo.

Pipo zapremo s komolcem
ali papirnato brisačo.

Milimo dlan ob dlan.

5
S sklenjenimi rokami milimo
z dlanjo proti dlani.
Roki zamenjamo in ponovimo.

8
Roke temeljito speremo pod
tekočo vodo.

11
Roki milimo vsaj 1 minuto.

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

Pravilna higiena kašlja
Novi koronavirus SARS-CoV-2

1

2
ali

Preden zakašljate/kihnete si
pokrijte usta in nos s
papirnatim robčkom.

3
Papirnat robček po vsaki
uporabi odvrzite v koš.

Zakašljajte/kihnite v
zgornji del rokava.

4
Po kašljanju/kihanju si umijte
roke z milom ter vodo.

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

PRAVILNA NAMESTITEV ZAŠČITNE MASKE
ZA ENKRATNO UPORABO

1.

Najprej si dobro umijemo
roke z milom in vodo ali
si jih razkužimo.

2.

Masko obrnemo tako, da je
vgrajena kovinska žička na
vrhu. Pri barvni maski
pazimo, da je bela stran
obrnjena navznoter.

4.

Masko držimo na nosu,
njen spodnji del
potegnemo čez brado.

5.

3.

Zanke zataknemo za
ušesa, vgrajeno kovinsko
žico pa pritisnemo ob nos,
da se maska tesno
prileže obrazu.

Maska je namenjena
ENKRATNI uporabi.
ZAMENJATI jo je treba po
DVEH URAH oziroma
POGOSTEJE, če je VLAŽNA.
Pravilno nameščena
maska mora pokrivati
USTA, NOS in BRADO.

Masko je pravilno
nameščena.

PRAVILNA ODSTRANITEV ZAŠČITNE MASKE

1.

2.

3.

Najprej si dobro umijemo
roke z milom in vodo ali
si jih razkužimo.

Pazimo, da masko
primemo samo za ušesne
zanke, saj se sicer lahko
okužimo.

Masko vstavimo v plastično
vrečko, ki jo z vozlom ali
elastiko dobro zapremo in
jo na varnem mestu
hranimo 72 ur.

4.

5.

6.

Vrečko z masko po
pretečenih 72 urah
odvržemo v koš z
mešanimi odpadki.

Ponovno si umijemo
oziroma razkužimo roke.

Masko smo varno
odstranili z obraza.
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