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Higiena

Z ustreznimi ukrepi lahko storimo veliko
Pravilna higiena rok, redno zračenje prostorov in razkuževanje delovnih površin so 
ukrepi, s katerimi lahko prispevamo k omejitvi širjenja virusa. 
Barbara Perko

»Delodajalci lahko veliko prispevajo k omejevanju 
širjenja virusa. Po eni strani s tem, da zaposlene opo-
zarjajo na pravilno higieno rok in kašlja, po drugi pa 
z zagotavljanjem ustreznih sredstev v dovolj velikem 
obsegu,« poudarja dr. Ivan Eržen, v. d. direktorja 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Skrb za osnovno higieno je zelo pomembna. 
Priporočljivo je pogosto umivanje rok z milom in 
vodo ali razkuževanje rok. Umivanje rok naj traja vsaj 
20 sekund. Potrebno je poskrbeti za redno zračenje 
zaprtih prostorov in razkuževati delovne površine 
ter predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo 
(npr. kljuke, pipe, tipkovnice ipd.). Združenje za 
medicino dela, prometa in športa svetuje, da podjetja 
priskrbijo čistilne ročke za enkratno uporabo, da 
lahko zaposleni pred vsako uporabo obrišejo pogosto 
uporabljene površine.

NIJZ za čiščenje površin svetuje uporabo vode in 
čistilnih sredstev, ki jih običajno uporabljamo. Za raz-
kuževanje se lahko uporablja natrijev hipoklorit (npr. 
varikina), ki se jo pripravi po navodilih proizvajalca, ali 
razkužilo, ki vsebuje 70 % etanol. 

Nameščanje maske za enkratno uporabo
Kjer se na delovnem mestu uporabljajo zaščitne 
maske, je treba poskrbeti za pravilno uporabo mask. 
Preden si nadenemo masko, si dobro umijemo roke 
z milom in vodo ali si jih razkužimo. Ko imamo čiste 
roke, si namestimo masko, pri čemer pazimo, da je 
vgrajena kovinska žička na vrhu. Če je maska barvna, 
pazimo, da je bela stran obrnjena navznoter. Zanke 
zataknemo za ušesa, vgrajeno žico pritisnemo ob 
nos, da se maska tesno prileže obrazu. Masko držimo 
na nosu, njen spodnji del pa potegnemo čez brado. 
Pravilno nameščena maska mora pokrivati usta, nos 
in brado. Masko, ki je namenjena enkratni uporabi, 
je treba zamenjati po dveh urah oz. pogosteje, če je 
vlažna. 

Posebno pozornost je treba posvetiti odstranje-
vanju maske. Najprej si je treba dobro umiti roke z 
milom in vodo ali si jih razkužiti. Masko primemo 
samo za ušesne zanke in jo odstranimo. Vstavimo jo 
v plastično vrečko, ki jo z vozlom ali elastiko dobro 
zapremo in jo na varnem mestu hranimo 72 ur. Po tem 
času masko odvržemo v koš z mešanimi odpadki. Ko 
masko odstranimo, si spet umijemo oz. razkužimo 
roke. gg

Poskrbeti je treba 
za pravilno higieno 
kašlja in skrb za 
higieno. Na delovno 
mesto sodijo samo 
zdravi delavci.

Podrobnejše 
informacije so na 
voljo na spletni 
strani Nacionalnega 
inštituta za javno 
zdravje.


