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PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE PRENOSA OKUŽBE Z NOVIM KORONAVIRUSOM (SARS-CoV-2) ZA
GASILCE IN OSTALE PRIPADNIKE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Ob tesnem stiku (razdalja od osebe manj kot 1,5 metra) z osebo s sumom na okužbo s SARS-CoV-2
(vidni bolezenski znaki, ki so značilni za okužbo s SARS-CoV-2) ali z osebo, ki ima potrjeno okužbo s
SARS-CoV-2, uporabite naslednje zaščitne ukrepe za zmanjšanje tveganja pred okužbo:
 Bolni osebi ponudite zaščitno masko, da si jo namesti;
 Pri delu uporabljajte zaščitno čelado z vizirjem, oči lahko zaščitite tudi z zaščitnimi očali;
 V kolikor za opravljanje nalog uporabljajte zaščitna gasilska oblačila in rokavice, z njimi po uporabi
postopajte po naslednjem postopku: oblačila in rokavice se lahko kemično očisti, za oblačila, za
katera je dovoljeno pranje na 60 stopinj, se lahko uporabi pranje;
 Osebno zaščitno opremo kot so čelade, očala se razkuži z 1,5% raztopino razkužila Ekocid S (150g
praška raztopimo v 10 litrih po možnosti tople vode); v kolikor uporabite dvojno količino razkužila
Ekocid (300 g praška raztopimo v 10 litrih po možnosti tople vode) je takšna raztopina uporabna
48 ur; navedeno razkužilo lahko uporabite tudi za razkuževanje oblačil in rokavic;
 Za zaščito gasilskih oz. delovnih oblačil se lahko uporabi kombinezon za enkratno uporabo, ki nudi
ustrezno kapljevinsko zaščito (komercialna oznaka: Tyvek). Posebna zaščita obuval ni potrebna.
Delovne čevlje lahko prebrišite z razkužilom.
 Po stiku z osebo si temeljito umijte roke s tekočim milom in vodo ter uporabite papirnate brisače
za enkratno uporabo;
 Kjer ni možnosti umivanja rok, uporabite alkoholno razkužilo za roke, ki ga nanesete na suho kožo;
vsebnost alkohola v razkužilu naj bo najmanj 60%;
 Izogibajte se dotikanju oči, nosu in ust z rokami, tudi če uporabljate zaščitne rokavice;



Kirurško masko je potrebno zamenjati po 2 urah uporabe oz. takoj, ko postane umazana ali
vlažna. Maske se ne sme uporabiti večkrat.
Če tesen stik z obolelo osebo ni potreben, vzdržujte razdaljo 1,5 metra. V tesnem stiku z obolelo
osebo naj bo čim manj ljudi.

Priporočila naj smiselno uporabljajo tudi ostali pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč (pripadniki
enot CZ, gorski reševalci, jamarski reševalci, vodniki reševalnih psov…).
Ključne informacije so na voljo na spletni strani NIJZ na povezavi:
https://www.nijz.si

