
 
 
 

Priporočila in preventivni ukrepi – SARS-CoV-2 

 
V skladu s priporočili in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanjeu: NIJZ); 
Ministrstva za zdravje in Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije smo pripravili naslednje 
informacije o odredbah, priporočilih in preventivnih ukrepih: 
 
• Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki 
Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi 
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v RS 
• Preventivni ukrepi za okužbo z novim virusom SARS-CoV-2019 
• Navodila in pojasnila glede razkuževanja in prezračevanja prostorov 
• Navodila glede čiščenja prostorov 
 
 
Dodajamo še informacije, navodila in priporočila javnim zavodom s področja kulture, ki jih je 
pripravilo Ministrstvo za kulturo RS: 
 
Ministrstvo za kulturo RS priporoča, da upoštevate ključne informacije in priporočila za zaščito 
zdravja, ki so objavljena na naslednjih spletnih straneh: 

- Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si 
- Ministrstvo za zdravje zagotavlja ažurne informacije glede aktualnega stanja in predstavlja 

osnovno vstopno točko za vse informacije glede potrebnega ravnanja: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/ 

- Ministrstvo za zunanje zadeve seznanja javnost na spletni strani in družbenih omrežjih glede 
na sprejete ukrepe v sosednjih državah. Za javne uslužbence, ki službeno potujejo v tujino, je 
referenca spletna stran MZZ: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-
zunanje-zadeve/ 

- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR): https://www.gov.si/drzavni-
organi/organi-v-sestavi/uprava-za-zascito-in-resevanje/ 

- Urad vlade za komuniciranje (UKOM) podaja aktualne informacije in navodila: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-komuniciranje/ 

- Informacije glede izpostavljenosti posameznih držav po svetu so na voljo tudi na European 
Centre for Disease Prevention and Control: https://www.ecdc.europa.eu/en 

 
O morebitnem dodatnem potrebnem ukrepanju oziroma prejetih navodilih NIZJ, MZ in URSZR ob 
pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni, vas bomo sprotno obveščali. 
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Urad vlade za komuniciranje je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, NIJZ, Infekcijsko kliniko in 
Ministrstvom za javno upravo vzpostavil spletno stran z vsemi podrobnejšimi informacijami: 
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ 
 
 

  Ljubljana, 22. 10. 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi 
oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter 
prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v 
času zbiranja ljudi  

 
Z dnem 16. oktober 2020 je začel veljati Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi 
oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in 
izdelkov v času zbiranja ljudi Vlade RS, s katerim so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in 
verski obredi v statističnih regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dneh presega 140 
na 100.000 prebivalcev, in sicer do spremembe ali do preklica Odloka. 
 
Prepoved velja tudi za periodične in ponavljajoče se prireditve, za katere so organizatorji že pridobili 
predhodno soglasje NIJZ.  
 
 
  Ljubljana, 22. 10. 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS 

 
Z dnem 21. oktober 2020 je začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS Vlade RS, s katero ponujanje storitev 
neposredno potršnikom ni dovoljeno mdr. v kulturnih ustanovah (razen v galerijah, muzejih, arhivih 
in knjižnicah) in kinematografih, in sicer do spremembe ali do preklica Odloka. 
 
 
 
  Ljubljana, 22. 10. 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Preventivni ukrepi za preprečevanje okužbe z novim 
virusom SARS-CoV-2 

 
Na podlagi navodil NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) podajamo naslednje nasvete za 
preprečevanje okužb z novim virusom.  
 
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 boleznih, ki 
povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe: 

1. Izogibamo se tesnim stikom in ohranjamo varnostno razdaljo. 
2. Ne dotikamo se oči, nosu in ust. 
3. V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. 
4. Upoštevamo pravila higiene kašlja. 
5. Redno si umivamo roke z milom in vodo. 
6. 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. 

7. V skladu s priporočili in predpisanimi ukrepi dosledno uporabljamo zaščitne maske. 
8. Izogibamo se zaprtim prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za 

redno zračenje zaprtih prostorov. 
 
Vsakršno informacijo, pomembno za preprečevanje te okužbe v Kinodvoru sporočite na telefonsko 
številko 01 239 22 13 in/ali info@kinodvor.org. 
 
Sliki v prilogi prikazujeta pravilno higieno kašlja in nasvete za umivanje rok – po priporočilih NIJZ. 
 
 

tel:01%20239%2022%2013


 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

Navodila in pojasnila glede razkuževanja in prezračevanja 
prostorov  

 
Razkuževanje  
 
Uradno stališče stroke je, da je razkuževanje rok tudi v primeru SARS-CoV-2 opredeljeno kot dodatna 
možnost predvsem tam in takrat, ko zaradi tehničnih preprek dostop do vode in mila ni mogoč, 
prednost pred razkuževanjem pa ima umivanje rok.  
Kadar se razkužila za roke uporablja, je potrebno roke razkužiti skladno s strokovnimi usmeritvami. 
Razkuževanje je lahko uspešno samo, če so roke urejene (kratko pristriženi nohti, brez umetnih 
nohtov, brez laka na nohtih, brez nakita) in čiste. Vedno razkužujemo predhodno umite in dobro 
osušene roke. Ker pa razkuževanje ne odstranjuje nečistoč, vedno razkužujemo le roke, ki niso vidno 
onesnažene. Razkužilo se lahko ob umazanih rokah veže na nečistoče in posledično ni več (ali je 
manj) uspešno pri odstranjevanju mikroorganizmov. Dodatna nevarnost se lahko pojavi, če uporabnik 
zaradi lažnega občutka varnosti ob uporabi razkužil pri tem prične opuščati preostale higienske 
ukrepe, kot je npr. predhodno umivanje in princip nedotikanja. 
S pomočjo podatkov NIJZ-ja redno spremljamo epidemiološko situacijo v našem in širšem okolju, kot 
tudi vse strokovne napotke; v primeru spremenjenih okoliščin se bomo tudi mi ustrezno odzvali in 
vse zaposlene tudi sproti obveščali. 
 
 
Prezračevanje prostorov  
 
V luči obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 vas želimo ponovno opomniti na 
pomen pogostega in učinkovitega zračenja prostorov.  
Prezračevanje prostorov je eden od pomembnih ukrepov za zmanjševanje števila mikroorganizmov v 
zraku prostora, poleg tega z izmenjavo zraka v prostor dovedemo svež zrak, iz prostora pa izpustimo 
izrabljeni zrak s povišanimi koncentracijami CO2, vlage, temperature in mikroorganizmov. Tudi v 
trenutni epidemiološki situaciji so osnovni preventivni ukrepi, kot je prezračevanje prostorov, 
ključnega pomena za preprečevanje širjenja obolenj.  
Vsak zaposleni naj zato poskrbi, da bodo prostori redno zračeni z odpiranjem oken na stežaj za 3 do 5 
minut, dalj trajajoče aktivnosti pa se redno prekinja za zračenje. Zračenje izvajajte tudi med odmori. 
Redno naj se zračijo tako pisarne kot drugi prostori. Posebna skrb naj bo posvečena klimatskemu 
sistemu (bolj pogosto menjavanje filtrov, režim zajema svežega zraka …).  
 
(Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19:  
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-
sirjenja-okuzbe-covid-19)  
 



 
 
 

Navodila glede čiščenja prostorov  

 
Z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 vas želimo opozoriti na pomen 
učinkovitega in doslednega čiščenja vseh prostorov javnega zavoda.  
Učinkovito in dosledno čiščenje vseh prostorov je eden izmed ključnih ukrepov za zmanjševanje 
števila mikroorganizmov na površinah. Zato je zelo pomembno, da se v času širjenja virusa SARS-CoV-
2 dosledno čistijo vse površine prostorov. To pomeni, da se poleg talnih površin redno čistijo tudi 
površine miz, stolov in vse površine, ki se jih zaposleni, zunanji sodelavci, študenti in obiskovalci 
pogosto dotikajo. Sem sodijo kljuke, stikala, ograje in vse površine, ki se jih dotikamo v vseh prostorih 
Kinodvora. Priporočeno je tudi, da zaposleni sami skrbneje skrbijo za čistočo v svojem neposrednem 
delovnem okolju (tipkovnice, miške in druga računalniška oprema, pisarniška oprema, skodelice in 
kozarci, …) in s tem dodatno izvajajo preventivne ukrepe. 
 
Vsak zaposleni, ki opravlja čiščenje, se mora še posebej zavedati, da ima ključno vlogo v smislu 
preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2, zato je doslednost pri delu in upoštevanje načrta čiščenja 
izjemno pomembno. Poveča se tudi intervale čiščenja prostorov, sanitarij, stikal, kljuk, ograj … 
 
(Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije 
COVID-19:  
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-
katerih-se-je-zadrzeval)  


