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OCENA KOLIČINSKIH POTREB PO OSEBNI VAROVALNI OPREMI ZA OBRAVNAVO SUMOV IN 
POTRJENIH PRIMEROV OKUŽBE Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 
 
Povzeto po priporočilih Evropskega centra za preprečevanje in obvaldovanje bolezni (ECDC) z dne 
18.2.2020: Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of patients 
with suspected or confirmed novel coronavirus (2019-nCoV) – spletna povezava:  
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-
environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf 
 
ECDC priporoča, da se zdravstveni delavec (ZD) ob obravnavi suma ali potrjenega primera okužbe z 
novim koronavirusom uporablja osebno varovalno opremo, ki se sestoji iz: 
 

1. Respiratorne zaščite: maska FFP3; 
2. Zaščite oči: očala ali vizir; 
3. Zaščite rok: rokavice (brez specifikacije); 
4. Zaščite telesa: vodoodporen plašč z rokavi. 

 
ECDC ocenjuje, da je potrebno število kompletov (komplet sestavljajo maska FFP2 ali FFP3, očala ali 
vizir, rokavice, vodoodporen plašč z rokavi) odvisno od različnih dejavnikov. Zdravstvena ustanova naj 
načrtuje najmanj: 
 
1. Za obravnavo suma na okužbo z novim koronavirusom najmanj tri do šest kompletov na 

primer: 
 

- 1 komplet za zdravnika/zdravnico; 
- 1–4 kompleti za osebje zdravstvene nege; 
- 1 komplet za osebje, ki izvaja čiščenje v zdravstveni ustanovi. 
 
2. Za oskrbo potrjenega primera okužbe s koronavirusom z blagimi simptomi v navadni izolacijski 

sobi najmanj 14–15 kompletov na bolnika na dan (3 izmene): 
 
- 2–3 komplete za zdravnika/zdravnico ob predpostavki, da vstopijo v izolacijsko sobo največ enkrat 
na izmeno; 
- 9 kompletov za osebje zdravstvene nege, ob predpostavki, da vstopi v izolacijsko sobo do dvakrat na 
izmeno; 
- 3 komplete za osebje, ki izvaja čiščenje v zdravstveni ustanovi ob predpostavki, da vstopijo v 
izolacijsko sobo samo enkrat na izmeno. 
 
3. Za oskrbo potrjenega primera okužbe s koronavirusom s hudimi (in/ali kritičnimi) simptomi 

najmanj 15–24 kompletov na bolnika na dan (3 izmene): 
 
- 3–6 kompletov za zdravnika/zdravnico ob predpostavki, da vstopijo v izolacijsko sobo do dvakrat na 
izmeno; 
- 9–15 kompletov za osebje zdravstvene nege, ob predpostavki, da vstopijo v izolacijsko sobo 1-4 krat 
na izmeno z največ 2-urno prisotnostjo v izolacijskem prostoru; 
- 3 komplete za osebje, ki izvaja čiščenje v zdravstveni ustanovi ob predpostavki, da vstopijo v 
izolacijsko sobo samo enkrat na izmeno. 
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