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NAVODILA ZA OSEBE V 10-DNEVNI KARANTENI IZVEN DOMA 
 
 

Karantena je ukrep, s katerim zdrava oseba po visoko rizičnem stiku z osebo, pri kateri je bila 
potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, ali po prihodu iz tujine, omeji svoje stike z drugimi 
ljudmi (se samoosami na stalnem, začasnem ali drugem naslovu). Traja 10 dni od zadnjega 
visoko rizičnega tesnega stika oziroma od prihoda v Slovenijo (v kolikor ste bili v karanteno 
napoteni ob vstopu v Slovenijo). Namen karantene na domu je preprečevanje širjenja okužbe 
z virusom SARS-CoV-2 oziroma bolezni covid-19. 
 
V vašem domačem okolju ni ustreznih pogojev za karanteno (npr. neustrezni bivalni pogoji ali 
prisotnost oseb v skupnem gospodinjstvu, ki jih zaradi njihovega zdravstvenega stanja COVID-
19 najbolj ogroža). V obdobju karantene bo zato za vas organizirana namestitev. 
 
Prosimo, da ves čas upoštevate varnostno razdaljo med posamezniki, to je minimalno 1,5  oz. 
2 metra in pravila higiene rok ter higiene kašlja, ki so prikazana na povezavi: 
www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.  
 
Do konca karantenskega obdobja bo vaše gibanje omejeno izključno na sobo, ki vam bo 
dodeljena. V isti sobi smeta bivati dva, če tudi sicer bivata skupaj. Prosimo vas, da upoštevate 
spodaj navedena navodila. 
 
 
Spremljanje zdravstvenega stanja 
 

 Če se pri vas v tem obdobju pojavijo simptomi ali znaki covid-19 (slabo počutje, prehladni 
znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, izguba vonja ali 
okusa, bolečine v žrelu …), ostanite v sobi in o težavah nemudoma obvestite osebje, ki bo 
stopilo v stik z zdravstveno službo. 
 

Splošna higienska navodila: 
 

 Iz sobe ne odhajajte, razen če je to nujno potrebno. O razlogu izhoda predhodno obvezno 
obvestite osebje. V primeru, da v sobi pride do kakšne okvare, prav tako obvestite osebje, 
ki vam bo podalo nadaljnja navodila. Stike z ljudmi izven vaše sobe vzpostavljajte izključno 
preko telefona ali elektronskih medijev. Obveščeni boste o konkretnem načinu prejemanja 
informacij od oseb, ki bodo skrbele za vas, in o možnostih vzpostavljanja stikov z njimi.  

 Pogosto si umivajte roke z milom in vodo (vedno tudi po uporabi sanitarij).  

 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 vrečko za odpadke in si nato umijte roke. 

http://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019


  
 Poskrbite, da vaše roke, pladnji, posoda, vreče, … ne bodo onesnažene z izločki iz dihal. 

 V sobi zaščitne maske ne potrebujete. 

 Umazano perilo, odpadke in ostanke hrane prosimo odlagajte v polivinilaste vreče, ki so 
na voljo v sobi (podrobneje opisano spodaj). Odpadkov in ostankov hrane ne mečite v WC 
školjko. 

 Sobo redno prezračujte vsaj za pet do deset minut večkrat na dan. 

 Oskrba preko sorodnikov je odsvetovana, saj prinaša dodatno tveganje. V nujnih primerih 
naj sorodniki dostavijo predmete (npr. perilo) v polivinilasti vreči do vhoda stavbe, kjer ste 
nastanjeni, po vnaprej dogovorjenem urniku. V stavbo ne smejo vstopiti. Predmete vam 
bo pred vrata sobe dostavilo osebje. Dostavljeno izpred vrat prevzemite šele takrat, ko je 
oseba, ki dostavlja do vrat, že odšla (po dogovorjenem znaku). Dostavljeno polivinilasto 
vrečko položite na tla in izpraznite. Vrečko odstranite v smeti in si temeljito umijte roke. 
 

Prehranjevanje: 
 

 Po vnaprej določenem urniku boste pred vrata sobe vsak dan prejeli tri obroke in prigrizek 
za malici. Upoštevane bodo diete in alergije, o katerih vnaprej obvestite osebje. 

 Na voljo vam je kompleten jedilni pribor, krožniki in kozarec za vodo, ki jih obdržite v sobi 
in uporabljajte ves čas karantene. Za vzdrževanje pribora uporabite detergent za 
pomivanje posode, krpo in papirnate brisače, ki so na voljo v sobi. 

 Pladenj ali polivinilasto vrečko s hrano prevzemite takrat, ko je oseba, ki hrano dostavlja 
do vrat, že odšla (po dogovorjenem znaku).  

 Pri vsakem obroku bo dodana tudi manjša vrečka za odpadke, kamor odvrzite ostanke 
hrane in morebitno embalažo za enkratno uporabo (če ni s kuhinjo dogovorjeno drugače). 
Vrečko zavežite in zbirajte v večji vreči za odpadke v sobi. 

 Po obroku po dogovorjenem postopku prazen pladenj vrnite pred vrata. Če ste hrano 
prejeli v polivinilasti vrečki, jo odstranite med odpadke. 

 Obvestite osebje, če je hrane preveč in katere. 

 Vodovodna voda je pitna. V kolikor bi bile motnje v preskrbi s pitno vodo, boste o tem 
obveščeni. 
 

Osebna higiena: 
 

 Brisače, sredstva za osebno higieno in toaletni papir so na voljo v sobi. 

 Z brisačami ravnajte racionalno. Če boste potrebovali sveže brisače ali posteljnino, vam jih 
bodo po predhodnem dogovoru dostavili pred vrata sobe. Dostavljeno izpred vrat 
prevzemite šele takrat, ko je oseba, ki dostavlja do vrat, že odšla (po dogovorjenem znaku). 

 
Čiščenje 
 

 Za čistočo sobe morate skrbeti sami, osnovni čistilni pribor (navadni detergent, 
krpa/gobica za posodo in krpa/gobica za v kopalnici, metla in smetišnica, papirnate 
brisače) je na voljo v sobi. 
 



  
Pranje 
 

 Umazano perilo, ki ga zagotavlja nastanitvena kapaciteta (npr. brisače in posteljnina), in 
osebno perilo (vsa oblačila, spodnje perilo, …) zbirajte ločeno v velikih namenskih 
polivinilastih vrečah. 

 Predvideno je zbiranje umazanega perila v sobah praviloma do konca karantene, pranje 
pa samo v izjemnih primerih.  

 Če se izjemoma dogovorite za pranje, posamezno vrečo z umazanim perilom napolnite do 
največ ¾ in dobro zavežite ter dajte v še eno vrečo, ki jo prav tako zavežite. Vreče z 
alkoholnim flomastrom ustrezno označite z napisom »hotelsko perilo« ali »osebno perilo« 
in številko sobe. Priporočamo, da tako opremljene vreče v sobi čakajo najmanj 72 ur, nato 
pa jih po dogovorjenem urniku postavite pred vrata sobe. Zaradi predpisanih postopkov 
pranja boste svoje oprano perilo prejeli šele po štirih ali več dnevih po oddaji perila. 

 Posamezne, manjše kose osebnega perila, si lahko v sobi operete sami s sredstvom za 
ročno pranje perila, ki je na voljo v sobi.  

 
Ravnanje z odpadki 
 

 Odpadke zbirajte v manjši polivinilasti vreči. Ko je napolnjena, jo zavežite ter zbirajte v večji 
polivinilasti vreči. 

 Ko je večja vreča z manjšimi zavezanimi vrečami napolnjena do največ ¾, jo tesno zavežite 
in z alkoholnim flomastrom označite z datumom napolnitve oz. končnega zaprtja. 
Shranjujte jo v sobi še 72 ur, nato pa jo po dogovorjenem urniku postavite pred vrata sobe 
(napolnjeno večjo vrečo boste morda lahko po urniku oddali takoj, odvisno od možnosti 
skladiščenja odpadkov v kakšnem drugem zaprtem prostoru).  

 Vreč z odpadki ne stiskajte. Napolnjena, zavezana, označena vreča z odpadki se ne odpira! 

 Po potrebi vam bodo pred vrata dostavljene nove vreče. 
 
 
Ravnanje po zaključku karantene 
 

 Karantena traja 10 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z osebo s covid-19 
oziroma 10 dni od prihoda v Slovenijo (za osebe, ki so bile v karanteno napotene ob 
vstopu v Slovenijo). V primeru, da imate v času karantene nov visoko rizičen stik z 
bolnikom (npr. če zboli oseba, ki preživlja karanteno z vami v skupni sobi), se vam 
karantena podaljša. Karantena se zaključi, ko mine 10 dni od zadnjega visoko rizičnega 
tesnega stika z novo potrjenim bolnikom s covid-19. 

 Še naprej spremljajte svoje zdravstveno stanje, dokler ne mine 14 dni od zadnjega visoko 
rizičnega tesnega stika z osebo s covid-19 oziroma 14 dni od prihoda v Slovenijo. V tem 
obdobju se izogibajte vsem nenujnim tesnim stikom z ostalimi ljudmi. To še posebej velja 
za stike s starejšimi, tistimi s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski 
sistem (bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, sladkorna bolezen, oslabljeno delovanje ledvic, 
zdravljenje raka ...). Pri njih je tveganje za težji potek bolezni višje.  



  
 Po prenehanju karantene še naprej upoštevajte pravilno higieno kašlja in si še naprej 

pogosto umivajte roke. 

 Ob zaključku karantene priporočamo testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2. 

 Spremljajte situacijo v Sloveniji in upoštevajte ukrepe in navodila strokovnjakov (pristojnih 
inštitucij). 

 Informacije glede izjem za karanteno so dostopne na naslednji povezavi: 
www.nijz.si/izolacija.  
 

 
Več informacij o novem koronavirusu in bolezni COVID-19 ter s tem povezanimi preventivnimi 
ukrepi lahko najdete na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov).  
 
 
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav. 
 
Pripravila Center za zdravstveno ekologijo in Center za nalezljive bolezni NIJZ 
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