
Priporočeno Nujno

UKREPISTEBER
Cepljenje prebivalstva proti covidu-19: 
     Osebe ≥60 let. 
     Oskrbovanci DSO/PSVZ in posebej ranljivi kronični bolniki. 
     Cepljenje proti gripi.

Prilagajanje priporočil glede na razmere in po potrebi 
aktivacija sistema množičnega cepljenja.

Zaprti javni prostori, javni prevoz.  

Celotno delovno prebivalstvo, ki mu narava dela 
to omogoča.

     Spodbuda k uporabi aplikacije #OstaniZdrav, še posebej 
     v zaprtih prostorih.
Spodbuda zavodom k uporabi QR kod v predavalnicah.

Samotestiranje na domu vsaj enkrat tedensko za vse 
učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja 
odraslih. 

      Zaprti javni prostori, javni prevoz.
      Osebe z večjim tveganjem za težji potek bolezni (osebe 
      ≥60 let in osebe s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi). 
      Zdravstvene ustanove, DSO/PSVZ, lekarne.

Učinkovito prezračevanje z naravnim (redno odpiranje oken) ali mehanskim prezračevanjem.

Osebe z večjim tveganjem za težji potek bolezni, 
katerim narava dela to omogoča.

Aplikacijo #OstaniZdrav uporabljajo študenti 
in zaposleni v višjih in visokošolskih zavodih ter 
pri izvajanju izobraževanja odraslih. 

Obvladovanje izbruhov v okoljih, kjer se zadržujejo osebe z večjim tveganjem za težji potek bolezni (DSO/PSVZ, zdravstvene 
ustanove …) ter v azilnih domovih.

Samotestiranje na domu v primeru simptomov, znakov 
covida-19 in v primeru stika z osebo s potrjeno okužbo 
s SARS-CoV-2.

Oseba s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 ostane doma v izolaciji 10 dni (7 dni v primeru negativnega testa sedmi dan) 
in o možnem prenosu okužbe obvesti svoje stike.

Sedem dni po stiku:
Pozorno spremljanje zdravstvenega stanja.
      V primeru simptomov/znakov covida-19 ostati doma in klic osebnemu ali dežurnemu zdravniku.
      Izogibanje stikom z ostalimi osebami (še posebej z osebami z večjim tveganjem za težji potek bolezni).
Samotestiranje (npr. ob pojavu simptomov).
Uporaba maske.

Kontinuirano in ustrezno epidemiološko spremljanje kazalnikov epidemije covida-19.
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      Izogibanje množičnim dogodkom oziroma zaščitni ukrepi za 
      osebe z večjim tveganjem za težji potek bolezni.
Upoštevanje higienskih priporočil NIJZ.

     Upoštevanje higienskih priporočil NIJZ, namenjenih Fazi 2.
Največje število obiskovalcev prilagoditi velikosti 
prostora.

Testiranje vseh oseb s simptomi, znaki covida-19. Krepitev kapacitet in obsega testiranja.
Iskanje asimptomatskih okužb (zdravstvo, DSO/PSVZ, 
kritična infrastruktura).
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Pomemben cilj obravnave bolnikov je zaščita oseb z večjim 
tveganjem za težji potek bolezni pred okužbo in/ali pred 
napredovanjem okužbe v težak potek bolezni, ki zahteva 
hospitalizacijo in lahko vodi v smrt.

Ob preobremenjenosti zdravstvenega sistema je 
osrednje zagotavljanje posteljnih in kadrovskih kapacitet.


