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Obvezni pogoji izvajanja obravnavane dejavnosti so določeni z veljavnimi vladnimi odloki, ki 
predpisujejo ukrepe za preprečevanje prenosa in širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. 
Za večjo varnost v nadaljevanju navajamo higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužb s 
SARS-CoV-2. 

 
 
 

 

Splošna priporočila 

Trenutno ni dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom SARS-CoV-2 prenašala preko živil. 

Podatkov o tveganju pri rokovanju/uživanju toplotno neobdelanih živil ni, glede na podatke o preživetju 

drugih koronavirusov na površinah med transportom pa sklepamo, da je tveganje majhno. Pri rokovanju 

z živili svetujemo splošne higienske ukrepe. Koronavirusi za preživetje potrebujejo živega gostitelja (žival 

ali človeka). V hrani ne morejo uspevati. 

Čeprav ni dokazov, da se novi koronavirus SARS-CoV-2 prenaša s hrano, se priporoča redno in pravilno 

umivanje rok ter varno pripravo in shranjevanje hrane.  

 

 

 

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, in neustrezno prezračevanih prostorih, kjer se zadržuje 
več ljudi, zato je pomembno zagotavljati ustrezno zračenje ter čiščenje in razkuževanje. 

 
Upoštevajmo priporočila glede medosebne razdalje, nošenja maske, higiene kašlja, higiene 

rok in učinkovitega prezračevanja. 
 

Priporočena medosebna razdalja zaradi virusa, ki se izloča s kihanjem, kašljanjem, glasnim 
govorjenjem …, je vsaj 1,5 oz. 2metra. V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za 

okužbo večje. 
 

Roke vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali 
razkuževanju. Z onesnaženimi rokami prenašamo povzročitelje okužbe nase in na druge 

osebe ter predmete, ki se jih dotikamo (npr. kljuke, ročaji, držaji, delovni pripomočki, denar, 
ipd.). 

 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili 
sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 

posameznik. 



 

Priporoča se, da se živila, ki jih zaužijemo surova (sadje in zelenjavo), temeljito opere.  

Vsi splošni ukrepi za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom Preprečevanje okužbe z virusom 

SARS-CoV-2 so dosegljivi na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-

sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov.   

  

 Zaposleni pri delu z živili morajo biti  brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal in prebavil (npr. 

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

glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje), sprememb zaznavanja vonja in/ali okusa, 

neobičajne utrujenosti, vnetja očesnih veznic, tako v blagi kot v težji obliki. 

 S strankami in med seboj naj upoštevajo varno medosebno razdaljo.  

 Dosledno naj skrbijo za ustrezno higieno rok in naj si jih pogosto umivajo oz. razkužujejo.  

 Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, dokler roke niso umite ali razkužene. 

 Upoštevajo naj higieno kihanja in kašlja. 

 Nosijo naj masko in naj bodo dobro seznanjeni s  pravilnim načinom nošenja in snemanja 

(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf). Pred in po njeni uporabi 

naj si temeljito umijejo ali razkužijo roke.  

Zaposleni pri delu z živili naj: 

 ločeno shranjujejo in pripravljajo surova živila (npr. meso, zelenjava) ter toplotno obdelana in 
ostala živila, že pripravljena za uživanje;

 redno čistijo opremo in površine, ki so bile v stiku s surovimi živili;

 sproti odstranjujejo embalažo, v kateri so bila surova živila;

 če izvajajo toplotno obdelavo živil, živila dobro toplotno obdelajo, zlasti hitro kvarljiva živila npr. 
surovo meso.

 dosledno skrbijo za osebno higieno, pogosto in dosledno umivajo roke.

Ravnajo naj skladno z dobro higiensko prakso in že uveljavljenimi standardi, ki veljajo za njihovo področje 

dela. 

 
Dodatni higienski ukrepi 

 

 Priporočamo, da je razdalja med čakajočimi na blagajni taka, da se zagotavlja zadostna 

medosebna razdalja med strankami. 

 Priporočamo uporabo talnih označb in usmerjevalnih stebričkov s trakovi, s katerimi določimo 

smer gibanja strank tako, da ne prihaja do istočasnega premikanja v nasprotno smer in križanja poti 

strank.

 Opozarjamo na ustrezno čiščenje/razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar in drugih površin 

in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev.  

 Kupcem priporočamo, da si pred vstopom v trgovino dosledno razkužijo roke in se razstavljenih 

predmetov dotikajo čim manj. Ob prihodu domov naj si temeljito umijejo roke. 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
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Poleg splošnih priporočil lastnikom živilskih trgovin priporočamo, da poskrbijo za zaščito zaposlenih z 

zaščitnimi sredstvi in prilagojenim režimom dela, kot jih poda pooblaščeni specialist medicine dela, ki 

natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih.  

 

 Za čiščenje/razkuževanje prostorov naj se uporabljajo Priporočila za čiščenje in razkuževanje 

prostorov izven zdravstvenih ustanov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven- zdravstvenih-ustanov-

v-katerih-se-je-zadrzeval.

 Prostore je potrebno stalno in učinkovito zračiti. V primeru mehanskega prezračevanja naj se 

zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez kroženja zraka. Podrobnejša navodila za izvedbo 

prezračevanja in varno uporabo prezračevalnih sistemov si lahko preberete v Navodilih za 

prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19: 

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

sirjenja-okuzbe-covid-19. 
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