
 

  

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE 

ŠIRJENJA VIRUSA SARS-CoV-2 za VIŠJE IN 

VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
 

Pri izvajanju študijskega procesa je treba upoštevati veljavne vladne odloke, ki predpisujejo ukrepe za 

preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2. 

Tveganje za prenos virusa SARS-CoV-2 je odvisno od izvajanja ukrepov in epidemiološke situacije. Z 

odstopanjem od izvajanja ukrepov se tveganje za prenos okužbe SARS-CoV-2 zvišuje.  

Dejstvo je, da manjša kot je skupina študentov oz. oseb na površino predavalnice, večja kot je razdalja 

med študenti, manjša je možnost prenosa virusa SARS-CoV-2. 

Pomembno je, da prihajajo na fakulteto samo zdravi študentje in zaposleni, da se pri izvajanju 

študijskega procesa  zagotavlja priporočena medosebna razdalja 1.5 - 2m, pomembna je pravilna 

uporaba mask, higiena rok in kašlja, učinkovito prezračevanje skladno z načrtom prezračevanja ter 

ustrezno čiščenje/razkuževanje prostorov. 

 
Pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 so vam lahko v pomoč naslednja navodila in priporočila:  
 
 

 Splošna priporočila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na 

naslednji povezavi.  

 Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja COVID-19 so 

dosegljiva na naslednji povezavi.   

Priporočila za prezračevanje šolskih prostorov v času širjenja SARS-CoV-2 pa so dosegljiva na 

naslednji povezavi. 

O učinkovitosti prezračevanja v konkretnem primeru naj presodijo strokovnjaki tehnične 

stroke.  

 Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na naslednji povezavi. 
 

 Priporočila za uporabo mask so dostopna na naslednji povezavi.  
 

 Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov so dosegljiva na 
naslednji povezavi. 

 

Spremljate aktualna priporočila, objavljena na spletni strani NIJZ, namenjena vzgojno-
izobraževalnim zavodom. 

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_prezracevanje.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_prezracevanje.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_maske_final_posodobljena_03032021.pdf
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-2021/2022
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Na voljo so tudi gradiva, ki jih lahko namestite na vidnih mestih v ustanovah za višje in visokošolsko 
izobraževanje:  
 
Kaj lahko storim, da preprečim                                                            Umivanje rok 
širjenje novega koronavirusa       
 

      
 
Higiena kašlja Pravilna namestitev  

obrazne maske 
 

      
 
 
 

Na številnih višjih, visokih šolah in fakultetah vlada prostorska stiska oziroma nekateri študijski 

programi potekajo v polnih predavalnicah. To lahko prispeva k večjemu tveganju za prenos in 

hitrejšemu širjenju virusa med študenti in zaposlenimi.  

 

V izogib polnim predavalnicam in nezmožnosti izvajanja navedenih ukrepov  predlagamo razmislek 

o prilagoditvi izvajanja študijskega procesa, kjer se to le da, z možnostjo izobraževanja na daljavo 

preko računalniške povezave. 
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