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Navodila za organizacije, ki poslujejo v času pandemije Covid-19 
 

Po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je potrebno v vseh 

organizacijah, ki poslujejo v času pandemije Covid-19 slediti ustreznim ukrepom. 

Naloge delodajalca so: 

 nenehno opozarjanje delavcev, ki so bolni, da ostanejo doma in upoštevajo 

navodila; 

 omogočiti delo od doma v čim večjem obsegu. Odsvetujejo se ne nujna 

službena potovanja. Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela 

na domu v normalnih razmerah obvestiti inšpektorat za delo 

(prijave.irsd@gov.si) pred pričetkom dela delavca. V primeru, ko delodajalec 

odredi delo na domu zaradi izjemnih okoliščin kot je npr. pandemija, je treba o 

tem ravno tako obvestiti inšpektorat, in sicer takoj, ko je to v dani situaciji 

mogoče, torej lahko tudi že po uvedbi takšnega dela. Obseg obveščanja kakor 

tudi obrazec nista predvidena, je pa primerno, da obvestilo v smislu 

ugotavljanja morebitne škodljivosti dela za delavce, ki opravljajo delo na 

domu, vsebuje: 

 poimenski seznam delavcev; 

 skupno število delavcev, katerim je odrejeno delo na domu; 

 kakšno delo delavci opravljajo na domu; 

 kje se delo opravlja; 

 predvideno trajanje opravljanja dela na domu (zadošča navedba, da se 

delo na domu opravlja do izteka izjemnih okoliščin; ob morebitnih krajših 

prekinitvah in ponovnem nastopu v času izjemnih okoliščin ni potrebna 

ponovna prijava); 

 nenehno opozarjanje delavcev na higieno:  

 skrbno umivanje rok z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju; 

 v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo 

namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % etanola; 

 preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robčkom ali 

zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava in ne v svojo dlan; 

 pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust; 
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 izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; 

 

 v primeru, da zbolimo, ostanemo doma; 

 v času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, 

v katerih se zadržuje veliko število ljudi in poskrbimo za redno zračenje 

zaprtih prostorov; 

 redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih 

pogosto dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, 

straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.); 

 uporaba osebne varovalne opreme (zaščitna maska, rokavice in očala). 

Nacionalni inštitut za javno zdravje sicer odsvetuje splošno uporabo 

zaščitnih mask. Vendar jo mi kot pooblaščena oseba priporočamo, naloga 

delodajalca je, da poskrbi za varnost svojih zaposlenih v najboljši meri, 

naloga zaposlenih pa je da upoštevajo njegova navodila in uporabljajo 

osebno varovalno opremo, ki jim jo je zagotovil. 

 

Vezano na ustrezno varovanje, zaščito v trenutnih razmerah je Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Standarde za osebno varovalno 

opremo:  

 Zaščitne maske: 

 FFP3, SIST EN 149:2001+A1:2009 - Oprema za varovanje dihal - 

Polobrazne maske za zaščito pred delci - Zahteve, preskušanje, 

označevanje; 
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 FFP2, SIST EN 149:2001+A1:2009 - Oprema za varovanje dihal - 

Polobrazne maske za zaščito pred delci - Zahteve, preskušanje, 

označevanje; 

 SIST EN ISO 374-2:2020 - Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi 

kemikalijami in mikroorganizmi - 2. del: Ugotavljanje odpornosti proti 

penetraciji (ISO 374-2:2019); 

 SIST EN 455-1:2001 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 1. del: 

Zahteve in preskusi za ugotavljanje odsotnosti luke; 

 SIST EN 420:2003+A1:2010 - Varovalne rokavice - Splošne zahteve in 

preskusne metode; 

 

 Zagotavljati razdaljo najmanj 2.0m med delavci. Delodajalec je dolžan 

identificirati delovna mesta s povečanim tveganjem za okužbo in sprejeti 

ukrepe za zmanjšanje stikov med zaposlenimi. Delovna mesta s povečanim 

tveganjem za okužbo predstavlja poleg delovnih mest, kjer zaposleni prihajajo 

v stik s strankami ali zunanjimi izvajalci, tudi vsa delovna mesta, kjer je na 

istem mestu prisotnih večje število oseb, delovna mesta kjer prihaja do visoke 

fluktuacije ljudi ter delovna mesta, kjer med delavci ni mogoče zagotoviti vsaj 

2.0 m razdalje. Ti ukrepi so reorganizacija proizvodnih procesov s ciljem 

zmanjševanja zaposlenih v prostor (več terminov za malico, razporeditev 

stolov in miz v jedilnicah, omejevanja ne nujnih medsebojnih stikov, začasna 

uvedba druge izmene, zmanjšanja obsega proizvodnje, povečati razdalje med 

delavci, garderobe organizirati na način, da se hkrati ne zadržuje večjo število 

oseb v njih, organizirati delo tako, da bo z izdelkom/delovno opremo rokovalo 

čim manj ljudi, ...). Če razdalje med delavci ni možno zagotoviti z razdaljo 

najmanj 2.0 m je potrebno zagotoviti fizične ovire ali uporabe osebne 

varovalne opreme.  
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Ukrepi v primeru simptomov zaposlenega s Covid-19 

Če zaposleni na delovnem mestu zboli z znaki akutne okužbe dihal (npr. vročina, 

kašelj, težko dihanje) ali se je v zadnjih 14 dneh zadrževal na območjih, kjer obstaja 

povečano tveganje za okužbo z novim koronavirusom oz. je bil v tem obdobju v 

tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena okužba z novim koronavirusom, 

naj se umakne v ločen prostor oziroma naj vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od 

ostalih ljudi. Po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik 

zaposlenega v rednem delovnem času, dežurna zdravstvena služba izven delovnega 

časa, dežurni epidemiolog NIJZ 031/646 - 617), kjer boste prejeli navodila o 

nadaljnjih ukrepih. 

Simptomi in znaki okužbe so podobni tako pri Covid-19 kot pri drugih okužbah 

respiratornih organov (dihal). Oseba, ki izkazuje simptome ali znake okužbe dihal, naj 

ne hodi na delovno mesto, doma pa naj dosledno upošteva načela higiene rok in 

higiene kašlja, razkuževanja ... 
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Čiščenje in razkuževanje prostorov v katerih se je nahajala oseba, ki je obolela 

s Covid-19 

Ta navodila so namenjena le za čiščenje in razkuževanje prostorov izven 

zdravstvenih prostorov, kjer se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo več kot 15 

minut, in za sanitarije, ki jih je uporabila. Navodila niso namenjena za prostore, ki jih 

je bolnik uporabil samo za prehod.  

Po navodilih Nacionalnega inštituta za varno zdravje lahko ta čiščenje in 

razkuževanja izvede zunanja služba (NLZOH) ali delovna organizacija sama, vendar 

mora ves čas čiščenja uporabljati vso predpisano osebno varovalno opremo. Ta 

oprema je: 

 zaščitna maska FFP3 (EN 149); 

 očala ali vizir (EN 166); 

 vodoodporna obleka z dolgimi rokavi za enkratno uporabo; 

 rokavice za enkratno uporabo (EN 455); 

 kapa za enkratno uporabo. 

Zgoraj navedeno opremo se uporablja samo za enkratno uporabo, ki jo po uporabi 

pravilno slečemo in zavržemo kot infektivni odpadek. 
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Površine prostorov, kjer se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo, najprej očistimo in 

nato še razkužimo. Pri uporabi čistilnih in razkužilnih sredstev upoštevamo navodila 

proizvajalca. skrbno očistimo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo (npr. kljuke, 

pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, potezna vrvica oziroma 

gumb za splakovanje stranišča, pipe umivalnikov, tipkovnice, slušalke, delovno 

opremo ipd.). Po čiščenju razkužimo površine z 0,1% raztopino belilnega sredstva na 

osnovi natrijevega hipoklorita (npr. varikina). 

Po informacijah pridobljenih s strani Nacionalnega inštituta za varno zdravje delovni 

organizaciji ni potrebno prijaviti okužbe delavca z obolenjem Covid-19, prav tako ni 

potrebno, da se prekine z izvajanjem del oz. se o odloči delovna organizacija sama 

glede na npr. število obolelih, koncentracije delavcev, ki bi posledično lahko bili 

okuženi, … 

Pri nakupu osebne varovalne opreme bodite pozorni, da je le tej priložena izjava o 

skladnosti ter navodila za uporabo v SLO jeziku. 

 

 

 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info.slo@bureauveritas.com. 

 


