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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. 

 

 

 

 
Virus SARS-CoV-2 se najpogosteje prenaša preko izločkov iz dihal med ljudmi, ki so 

tesno skupaj, oziroma  preko onesnaženih rok. 
 

Prenosi so posebej pogosti v zaprtih prostorih, v katerih se zadržuje več ljudi in so 
slabo prezračevani. 

 
Upoštevajmo priporočila glede vzdrževanja medosebne razdalje, pravilnega nošenja 

maske, higiene rok in higiene kašlja, učinkovitega prezračevanja. 
 

Virus v okolico izločamo s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem, zato je 
priporočena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra (v mirovanju) oz. 2 metra (v gibanju).   

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, ne moremo je pa povsem 
odpraviti.  

Za pravilno izvajanje zaščitnih ukrepov je odgovoren tudi vsak posameznik.  



Splošni ukrepi za zaposlene in obiskovalce: 

 
 Splošni ukrepi za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom: Preprečevanje okužbe z 

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

sars-cov-2 

 Plakati, infografike naj bodo izobešeni na več vidnih mestih:  

- Umivanje rok:  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_splosna-

javnost.pdf 

- Higiena kašlja:  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf 

- Pravilna namestitev maske: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf  

- Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-

sirjenja.pdf 

 
 

 Zaposleni in obiskovalci naj bodo brez naslednjih simptomov in 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 in brez 

rizičnega stika. 

 Upoštevajo naj priporočeno medosebno razdaljo. 

 Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (npr. z razkužilom na osnovi 60 do 80 % alkohola). 

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

 Upoštevajo naj higieno kihanja, kašlja. 

 Zaposleni in obiskovalci (razen otroci  do vključno 5. leta starosti) naj pravilno nosijo maske. 

Maska naj pokriva nos in usta. Med nošenjem naj se je oseba ne dotika.   

 Čim manj naj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno.  

 Priporočamo brezstično poslovanje (rezervacije, nakup kart preko spleta, registracija ob vstopu 
v dvorano).  

 

 

V kompleks kinodvoran, gledališč in prostorov za kulturne prireditve pogosto sodijo tudi druge 

storitve (npr. gostinske, športno-rekreativni objekti, trgovine …). V teh primerih priporočamo 

smiselno upoštevanje priporočil za različne storitvene dejavnosti, dostopnih na: 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19  

V kolikor ima objekt igrala, naj bo med igrali dovolj prostora, da lahko osebe ohranjajo priporočeno  
medosebno razdaljo. Po uporabi igral si je potrebno dobro umiti roke z milom in vodo. Starši naj 
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opozarjajo otroke, da se med igro z rokami ne dotikajo ust, nosu ali oči.  V primeru, če milo in voda 
nista na voljo, odrasli in starejši otroci, ki varno uporabljajo razkužilo za roke, uporabijo namensko 
razkužilo za roke. Igrala je treba redno čistiti.  

 

Dodatni ukrepi za zaposlene: 

 Zagotovljena mora biti možnost umivanja/ razkuževanja rok za zaposlene ter za obiskovalce. 
Podajalniki razkužila naj bodo nameščeni na vhodu ter glede na velikost objekta in prostorov 
še na več vidnih mestih ter na izhodih. Podajalniki za razkužilo naj bodo nameščeni tako, da jih 
je možno doseči tudi z invalidskega vozička.

 Zaposleni naj bodo pozorni, da si obiskovalci ob vstopu v objekt razkužijo roke in da pravilno 

nosijo maske.  

 Zaposleni naj si pogosto umivajo ali razkužujejo roke.  

 Zaposleni naj pogosto čistijo ali razkužujejo površine, ki se jih ljudje pogosto dotikajo. 

 Za večjo varnost priporočamo, naj bodo sedeži označeni tako, da je v uporabi vsak drug sedež 

oz. postavljeni na priporočeno medosebno razdaljo.  

 Zaposleni naj usmerjajo in nadzirajo dostopanje do prostih sedežev in izstopanje iz dvorane 

tako, da ne bo prihajalo do križanja poti obiskovalcev. 

 Pred blagajno naj bodo talne oznake za čakajoče na priporočeni razdalji. V ta namen se lahko 

uporabijo npr. usmerjevalni stebrički s trakovi. 

 Če je dvoran več, priporočamo, naj bo urnik predvajanja filmov in predstav časovno ali 

prostorsko prilagojen tako, da gledalci ne prihajajo in odhajajo hkrati.  

 Če je v isti dvorani več zaporednih predstav, naj bo čas med dvema predstavama dovolj dolg, 

da se izvede čiščenje in razkuževanje ter še dodatno temeljito prezračenje pred naslednjo 

predstavo.  

 Za čiščenje in razkuževanje prostorov naj se smiselno uporabljajo navodila iz dokumenta 

Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije 

COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-

zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval  

 Higienska priporočila za uporabo in čiščenje javnih sanitarij v času širjenja okužbe s SARS-CoV-

2: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_cis

cenje_javnih_sanitarij.pdf 

 Vse prostore je treba stalno in učinkovito zračiti. Pred pričetkom in po koncu vsake predstave 

naj se prostore še dodatno temeljito prezrači. Podrobnejša navodila za izvedbo prezračevanja 

in varno uporabo prezračevalnih sistemov najdete v Navodilih za prezračevanje prostorov 

izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2: 

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

casu-sirjenja-okuzbe-covid-19 

 V kolikor ima predstava več dejanj, naj se dodatno učinkovito zračenje izvaja tudi med odmori.  
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 Na blagajnah naj bodo za dodatno zaščito zaposlenih  nameščeni zaščitni zasloni npr. iz stekla 

pleksi. 

 Upravljalci naj svoje obiskovalce informirajo o splošnih higienskih ukrepih s plakati, preko 
zvočnih opozoril ali s predfilmom.  

 

 

Gledališke in glasbene predstave: 

 Ugotovitve raziskav kažejo, da pri izvajanju dejavnosti, kot so glasno govorjenje, petje, ples, 

igranje na pihalne in trobilne inštrumente, zaradi večje glasnosti, intenzivnejših izdihov, 

večjega pretoka zraka, forsiranega sproščanja izdihanega zraka, večje fizične aktivnosti … 

nastaja aerosol v večjih količinah, kot pri običajnem govorjenju, zato se pri tem možnost za 

prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2  poveča. 

 Razdaljo med nastopajočimi, potrebno osebno varovalno opremo zanje ter ostala 

natančnejša navodila za zaposlene na posameznih delovnih mestih poda pooblaščeni specialist 

medicine dela, prometa in športa glede na tveganja, vezana na posamezno delovno mesto 

(igra, petje, tip glasbil (pihala, trobila)…).   

 Razdalja med nastopajočimi in gledalci:  

- Pri predstavah si je treba prizadevati za čim večjo možno razdaljo med nastopajočimi in 

gledalci.  

- Na predstavah, kjer prihaja do večje tvorbe aerosola (npr. glasno govorjenje, petje, 

igranje na pihala, trobila) za večjo varnost priporočamo, naj bo razdalja vsaj 4 metre.  

 

 
Dodatni ukrepi za obiskovalce: 
 

 Obiskovalci naj spremljajo prireditev sede, mirno, na svojih mestih, brez sodelovanja z 

nastopajočimi , saj na ta način preprečujemo nastajanje in sproščanje večje količine aerosola. 

 Starejši in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek bolezni 
naj razmislijo o nujnosti in času obiska predstave dokler se epidemiološke razmere ne umirijo. 

 

 




