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COVID 19
UKREPI IN NAVODILA ZA NADZOR 
IN PREPREČEVANJE EPIDEMIJE
V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE
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Za preprečevanje okužb dihal, kamor spada tudi 
okužba z novim koronavirusom, so učinkoviti vsako-
dnevni higienski ukrepi, ki pa jih je treba dosledno 
izvajati.
•	 Roke si skrbno umivamo z milom in vodo, še pose-

bej po kihanju in/ali kašljanju.
•	 V primeru, da voda in milo nista dostopna, za raz-

kuževanje 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.

•	 Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo 
znake nalezljive bolezni.

•	 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
•	 V času povečanega pojavljanja okužb dihal se iz-

ogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje 
veliko število ljudi in poskrbimo za redno zračenje 
zaprtih prostorov.

•	 Redno čistimo in po potrebi razkužujemo pred-
mete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. 
kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, 
straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.).

•	 Odsvetujemo splošno uporabo zaščitnih mask. 
Zaščitne maske so namenjene zdravstvenim de-

Kako ukrepamo, če na delovnem mestu zbolimo s simptomi 
COVID-19?

Če zaposleni na delovnem mestu zboli z znaki akutne okužbe dihal (npr. vročina, kašelj, težko di-
hanje) in se je v zadnjih 14 dneh zadrževal na območjih, kjer obstaja povečano tveganje za okužbo z 
novim koronavirusom ali 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), kjer boste 
prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.

Simptomi in znaki okužbe so podobni tako pri COVID-19 kot pri drugih okužbah dihal. Oseba, 
ki izkazuje simptome ali znake okužbe dihal, naj ne hodi na delovno mesto, doma pa naj dosle-
dno upošteva načela higiene rok in higiene kašlja.

NAVODILA NACIONALNEGA 
INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ) 
ZA DELOVNE ORGANIZACIJE

lavcem, ki prihajajo v stik z osebami s sumom na 
okužbo, ter bolnikom, da zaščitijo druge pred šir-
jenjem bolezni.

V okoliščinah, kot je pojav nove nalezljive bolezni, je 
zelo pomembno opolnomočiti prebivalce za samoza-
ščitno ukrepanje, zagotoviti ustrezno podporo pri ob-
vladovanju morebitnih strahov in dvomov in omogo-
čiti dostop do kakovostnih, preverjenih in strokovno 
utemeljenih informacij.

V ta namen Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ) vseskozi zagotavlja aktualne informacije za 
splošno in strokovno javnost na spletni strani www.
nijz.si, poleg tega sta vsak dan med 9. in 17. uro odpr-
ti telefonski številki za splošno javnost 031 646 617 in 
031 619 118, na kateri je zdravnik na voljo za pogovor 
z zaskrbljenimi prebivalci in jim skuša odgovoriti na 
njihova specifična vprašanja.

Na spletni strani NIJZ (na povezavi https://www.nijz.
si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva) so na enem 
mestu zbrana gradiva (plakati in letaki) za splošno in 
strokovno javnost. Dokumenti so v obliki PDF in jih 
lahko prenesete na svoje naprave, natisnete ter upo-
rabite za osveščanje zaposlenih v vašem delovnem 
kolektivu.



3



4



55

UKREPAJMO PREVENTIVNO!Nasveti za umivanje rok
Novi koronavirus SARS-CoV-2

SARS-CoV-2

Roke najprej dobro splaknemo 
pod toplo tekočo vodo.1

Z milom, ki ga nanesemo po celotni površini rok,
si drgnemo roke 1 minuto, po vseh predelih

(dlani, hrbtišča, med prsti, palca in tudi 
pod nohti obeh rok).

2

Milo dobro speremo z rok s toplo vodo.3

S papirnato brisačo za enkratno uporabo si 
roke obrišemo do suhega.

Pipo zapremo s papirnato brisačo in pazimo, 
da se je z umitimi rokami ne dotaknemo več.

4

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.
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Pravilna higiena kašlja
Novi koronavirus SARS-CoV-2

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

Po kašljanju/kihanju si umijte 
roke z milom ter vodo.

Papirnat robček po vsaki 
uporabi odvrzite v koš.

Preden zakašljate/kihnete si 
pokrijte usta in nos s 
papirnatim robčkom.

Zakašljajte/kihnite v 
zgornji del rokava.
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3 4
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DODATNA NAVODILA 
ZA ZAPOSLENE V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE

1. Pred prihodom v službo si doma izmerite 
temperaturo. Če je vaša temperatura višja od 37 
stopinj Celzija, ostanite doma ter o tem obvestite 
vašega nadrejenega in vašega osebnega zdravnika.

2. Skladno z navodili Zdravstvenega doma Velenje 
in tudi drugih zdravstvenih ustanov ne hodite 
v ambulanto nenapovedano, saj lahko s tem 
okužite tudi druge.

3. Če uporabljate javni prevoz, je priporočeno, da 
nosite zaščitno masko.

4. Priporočeno je, da v obdobju širjenja virusov 
ne uporabljate klimatskih naprav in centralnih 
prezračevalnih naprav.

5. Ko vstopate v podjetje, se pred vhodom lahko 
pojavijo vrste, prav tako v prezivnici, pred 
šalo, v jedilnici in še kje. Ne drenjajte se v 
vrsti, ohranjajte razdaljo vsaj enega metra do 
naslednjega v vrsti, kjer je to mogoče. Bodite 
potrpežljivi!

6. Izogibajte se neposrednim stikom z drugimi 
(rokovanje). 

7. Na celotnem območju NOP je prepovedano 
žvečenje tobaka in pljuvanje, saj je slina 
potencialen prenašalec virusov. 

8. Vstop v prostore dežurnega Premogovnika 
Velenje je dovoljen le zaposlenim v tej službi, 
pooblaščenim osebam in vzdrževalnemu osebju 
(čiščenje ipd.).

9. Komuniciranje znotraj podjetja naj praviloma (v 
kolikor je to mogoče), poteka preko telefona oz. 
elektronske pošte. V primeru, da to ni mogoče, 
ravnamo preventivno (po potrebi uporaba 
maske, primerna razdalja …). Tudi javljanje 
bolniške odsotnosti naj poteka preko el. pošte 
oz. telefonskega odzivnika.

10. Zunanji izvajalci, ki v Premogovniku Velenje 
in družbah HTZ Velenje, Sipoteh, PLP in RGP 
opravljajo pogodbeno ali kakršnokoli drugo 
dogovorjeno delo, lahko te storitve izvajajo 
le po predhodnem dogovoru. Pri tem se 
smiselno uporabljajo določila Hišnega reda. V 
času prisotnosti znotraj varovanega območja 
Premogovnika Velenje ali katerekoli druge 
družbe se lahko le-ti zadržujejo le na lokacijah, 
kjer opravljajo delo. Pri zunanjih izvajalcih, 
ki prihajajo z območja držav, v katerih se je 
že pojavil omenjeni virus, je obvezna uporaba 
zaščitnih mask.

11. Ekskurzije in ostali obiski so do preklica 
prepovedani.

Poleg osnovnih ukrepov – kot so higiena kašlja; umivanje rok z milom; če zbolimo, ostanemo 
doma ter navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) – veljajo za zaposlene v 
Skupini Premogovnik Velenje do preklica tudi naslednji dodatni ukrepi in navodila:

VSI NAVEDENI UKREPI 
VELJAJO DO PREKLICA!

Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh koronavirusa razglasila za pandemijo. V Sloveniji 
spremljamo naraščanje števila primerov oziroma širjenje okužbe. Vsi novi primeri so povezani 
z obema skupinama zbolelih pred nekaj dnevi. Naraščanje pozitivnih primerov je povezano z 
epidemiološkim proučevanjem stikov. Pričakujemo, da se bo naraščanje števila pozitivnih primerov 
nadaljevalo tudi v naslednjih dneh.

Opažamo, da se okužba z novim koronavirusom širi zaradi neupoštevanja navodil za preprečevanje 
širjenja okužbe. Za preprečevanje širjenja okužbe svetujemo upoštevanje preventivnih ukrepov. Vse 
ljudi pozivamo, naj navodila dosledno upoštevajo, naj se ne zbirajo v večjem številu in naj ne hodijo 
na prireditve, saj je za učinkovito preprečevanje širjenja virusa najpomembnejše preprečevanje tesnih 
socialnih stikov. 
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