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Splošna priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom 
 
Pri preprečevanju okužb z novim koronavirusom, SARS-CoV-2, je tako kot pri drugih nalezljivih 
bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati splošna priporočila: 

• Ključnega pomena je umivanje rok z milom in vodo, v primeru, da v bližini ni umivalnika 
za roke, roke razkužimo. Za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke s 
60 do 80 % alkohola. 

• Skrbno si umivamo roke z milom in vodo, še posebej po kihanju, kašljanju, brisanju 
nosu, ali uporabimo razkužilo za roke. 

• Upoštevamo higieno kašlja. Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z 
robcem ali zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava in ne v svojo dlan. Robec nato 
odvržemo v koš za odpadke in obvezno umijemo ali razkužimo roke. 

• Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust. 
• Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake nalezljive bolezni. 
• V primeru, da začutimo začetne znake okužbe dihal (izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, 

bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura…), si takoj nadenemo masko in 
obvestimo predpostavljenega. 

• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. 
• V času povečanega pojavljanja okužb dihal in epidemije se z omejitvami vstopov 

izogibamo prevelikemu številu ljudi v zaprtih prostorih.  
• Dosledno skrbimo za redno in učinkovito zračenje zaprtih prostorov v skladu z Navodili 

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 

• Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto 
dotikamo (npr. kljuke, pulti, sedežni nasloni za roke, straniščna školjka, pipe 
umivalnikov ipd.) v skladu z navodili na naslednji povezavi: 
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-
zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval   

 
 
Posebna priporočila za izvajanje dejavnosti muzejev in galerij 
 
Zaposlenim v muzejih in galerijah se svetuje, da upoštevajo priporočila, ki sicer veljajo za 
zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni: 

• ne hodijo bolni na delo in v primeru bolezenskih znakov nalezljive bolezni takoj po 
telefonu obvestijo delodajalca; 
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• skrbijo za ustrezno in redno higieno rok in higieno kašlja, 
• se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal. 

 
Poleg navedenih priporočil delodajalcem priporočamo, da poskrbijo tudi za zaščito 
zaposlenih in obiskovalcev, z zaščitnimi sredstvi in prilagojenim režimom dela: 

• Pred vstopom je za vse obiskovalce obvezna uporaba zaščitne maske. Nošenje zaščitne 
maske je v muzejih in galerijah obvezno tudi za zaposlene. Pravilna namestitev in 
odstranitev obrazne maske je prikazana na naslednji povezavi: 
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask. 

• V muzeje oziroma galerije je treba vstopati posamično na razdalji najmanj 2 m in si ob 
tem razkužiti roke. 

• V prostore muzejev oziroma galerij naj vstopajo le zdrave osebe, kar velja tako za 
zaposlene kot obiskovalce. Naj ne vstopajo osebe, ki kažejo znake akutne bolezni dihal 
(povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu, težko 
dihanje, bolečine v prsih,…). 

• Na obiskovalca se naj zagotovi 20 m2. 
• Ves čas naj se vzdržuje medosebna razdalja najmanj 2 m v vseh prostorih.  
• Po razstavnih prostorih se jasno označi (po možnosti krožna) smer ogleda. 
• Svetujemo, da ostajajo v fazi epidemije COVID-19 oddelki oz. razstavišča z  

interaktivnimi prikazi zaprti (da se prepreči kontaktni prenos). 
• Podajalnike za razkužilo je potrebno namestiti tudi ob vhodu oz. izhodu. Namesti se jih 

naj tudi v druge prostore, kjer ni na voljo umivalnikov za roke. Opozarjamo na 
razkuževanje rok pred vstopom ter po izstopu iz muzeja oz. galerije. 

• Svetujemo čiščenje prostorov vsaj enkrat dnevno po navodilih na naslednji povezavi: 
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-
zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval 

• V prostorih naj se zagotavlja redno zračenje v skladu z navodili na naslednji povezavi: 
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-
ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19 

• Blagajne naj se zaščitijo z zaščitnimi pregradami (pleksi steklom). Svetujemo brezstični 
način plačevanja. Po plačilu naj se razkužijo tipke terminala POS, razkužijo se tudi roke. 
 

 
Konkretna navodila za posamezna delovna mesta poda pooblaščeni specialist medicine dela, 
prometa in športa, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih 
mestih. 
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