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Javne sanitarije predstavljajo pomembno točko glede možnega prenosa povzročitelja okužbe, 
zato je treba njihovi uporabi ter čiščenju in razkuževanju nameniti posebno pozornost.  
 

Pogoji izvajanja dejavnosti so določeni z veljavnimi vladnimi odloki, ki predpisujejo ukrepe 
za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.  
 
 

Novi korona virus se najpogosteje prenaša preko izločkov iz dihal med ljudmi, ki so tesno 

skupaj, oziroma  preko onesnaženih rok.  

Prenosi so posebej pogosti v zaprtih, prenapolnjenih in neustrezno prezračevanih 

prostorih. 

Upoštevajmo priporočila glede vzdrževanja medosebne razdalje, pravilnega nošenja 

maske,  higiene rok in higiene kašlja, učinkovitega prezračevanja ter čiščenja in 

razkuževanja. 

Virus v okolico izločamo s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem, zato je priporočena 

medosebna razdalja vsaj 1,5 oz. 2 metra.   

V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za okužbo večje.  

Ob kihanju, kašljanju ali neposrednem dotikanju površin ali predmetov z  onesnaženimi 

rokami virus nanesemo na različne predmete in površine, kot so mize, delovne površine, 

gumbi na vratih, ročaji, držaji in ograje, denar… Drugi ljudje se lahko okužijo tako, da se 

dotaknejo teh onesnaženih površin, nato pa se dotaknejo oči, nosu ali ust, ne da bi si prej 

umili roke. 

Roke zato vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem 

umivanju ali razkuževanju.  

Z  upoštevanjem vseh navedenih ukrepov  zmanjšamo možnost za prenos povzročitelja 

okužbe in s tem ščitimo sebe in druge.  

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/


Za pravilno izvajanje zaščitnih ukrepov je odgovoren tudi vsak posameznik. 
 

Splošni ukrepi 

Zaposleni in uporabniki: 

• Naj bodo zdravi, brez katerega izmed navedenih simptomov oziroma znakov: povišana 

telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, 

glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali 

okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki. 

• Naj upoštevajo higieno kihanja, kašljanja.  

• Naj skrbijo za dosledno higieno rok. 

• Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.  

• Zagotavljajo naj vzdrževanje zadostne medosebne razdalje. 
 
Za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe je pomembno, da je v prostoru hkrati čim 

manj  ljudi in da se v njem zadržujejo čim krajši čas. Več ljudi kot se hkrati nahaja v prostoru, 

večje je tveganje za prenos okužbe. Poleg števila oseb v prostoru je pomembna tudi površina 

prostora na posamezno osebo, višina stropa, učinkovitost prezračevanja, čas zadrževanja 

oseb v prostoru itd.  Glede prezračevanja upoštevajte specifična priporočila, dostopna na: 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-

casu-sirjenja-okuzbe-covid-19.   

 

Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih ukrepov posebej izpostavljamo še naslednje: 
 

Ukrepi za uporabnike 

 Dosledno naj izvajajo navodila glede umivanja rok in higiene kašlja. 

 Naj se čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno. 

 Roke naj si pred vstopom razkužijo in po odhodu iz stranišča umijejo z vodo in milom. 

 
Ukrepi za izvajalce storitev 

• Izvajalci storitev naj omogočajo, da se upoštevajo splošni ukrepi za preprečevanje širjenja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-

cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov  

• Zaščitni ukrepi naj bodo izobešeni na vidnem mestu. Še posebej pomembne so vsebine 

glede umivanja rok, pravilne higiene kašlja, splošnih priporočil za preprečevanje širjenja 

SARS-CoV-2. Gradiva so dostopna na povezavi: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-

2-gradiva 

• Uporabnikom javnih sanitarij naj bodo na razpolago razkužilo, tekoča voda, milo in 

papirnate brisače za enkratno uporabo. Nameščeni naj bodo tako, da jih lahko dosežejo tudi 

osebe z invalidskega vozička.  

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva


• Izvajalci storitev naj zagotovijo redno in učinkovito zračenje sanitarij. V primeru 

mehanskega prezračevanja naj se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez kroženja 

zraka. Bolj podrobno zračenje toaletnih prostorov opredeljuje Navodilo na povezavi: 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-

casu-sirjenja-okuzbe-covid-19 ). 

• Svetujemo, da se pri čiščenju in razkuževanju javnih sanitarij upošteva že ustaljene 
postopke čiščenja sanitarij in smiselno Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven 
zdravstvenih ustanov, na povezavi (https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-
razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval). 

• Natančnejša navodila za zaščito zaposlenih poda pooblaščeni specialist medicine dela, ki 
natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih.  

Dodatni pogoji za premično WC kabino:  

• Razkužilo mora biti nameščeno na zunanji strani premične WC kabine z opozorilom, naj si 

osebe razkužijo roke pred vstopom in po izstopu.  

• Na voljo naj bo WC papir in papirnate brisače. 

• Vrata med posameznimi uporabniki naj bodo delno odprta (zračenje). 
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