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NAVODILA ZA BOLNIKE S COVID-19, KI NE POTREBUJEJO BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE 

 

Vaše zdravstveno stanje po presoji zdravnika ne zahteva bolnišnične obravnave. Pri večini bolnikov s 

COVID-19 bolezen poteka blago in brez zapletov. 

Najmanj 14 dni po pojavu prvih bolezenskih znakov morate ostati v osamitvi (izolaciji) v domačem 

okolju.  Če ste v času bolezni imeli vročino, se izolacija predvidoma zaključi 14 dni po koncu vročine. 

Kontrolni brisi oz. kontrolna testiranja niso potrebna.  

V primeru poslabšanja bolezni (na primer poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom ali težko dihanje), 

se po telefonu posvetujte z vašim izbranim osebnim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokličite najbližjo 

dežurno ambulanto ali nujno medicinsko pomoč na telefonsko številko 112, kjer boste prejeli nadaljnja 

navodila. Povejte jim, da ste bolnik s COVID-19. 

Prosimo vas, da z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa v času osamitve (izolacije) v 

domačem okolju upoštevate sledeča navodila: 

 Ostanite na vašem domu. Izogibajte se stikom z drugimi ljudmi.  

 Večino časa preživite v drugi sobi kot ostali družinski člani, če je to mogoče. Omejite stike z 

družinskimi člani (vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 metra med vami in ostalimi družinskimi člani). 

 Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete, za pet do deset minut večkrat na dan. 

 Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate/kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim 

robčkom ali zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v 

koš in si nato umijte roke. 

 Pogosto si umivajte roke z milom in vodo, po potrebi jih tudi razkužujte (tudi po uporabi sanitarij).  

 Uporabljajte svoj jedilni/higienski pribor, perilo in brisače.  

 Obroke hrane uživajte ločeno od ostalih družinskih članov. Pred pripravo hrane si skrbno umijte 

roke. Ne pripravljajte hrane za ostale družinske člane. 

 Površine, vidno onesnažene z respiratornimi izločki, očistite. Prav tako redno čistite ostale 

površine, ki se jih pogosto dotikate (kljuke, pulti, nočne omarice, telefoni, tipkovnice, sanitarije …). 

Uporabite čistila, ki jih imate doma in jih običajno uporabljate. 

 Svojo posteljnino in drugo perilo perite ločeno od ostalega perila z običajnim pralnim praškom na 

temperaturi 90⁰C ALI na nižjih temperaturah z dodatkom sredstva za dezinfekcijo perila (npr. 

belilno sredstvo na osnovi natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim 

učinkom).  

Tudi po prenehanju izolacije še naprej upoštevajte pravilno higieno kašlja in si še naprej pogosto 

umivajte roke.  

Več navodil v zvezi s COVID-19 je dostopnih na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje na 

naslednji povezavi. 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-za-splosno-javnost
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-za-splosno-javnost

