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Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2
OTROCI [1, 2]
 Uporabe mask pri otrocih do vključno 5. leta ne priporočamo zaradi nevarnosti zadušitve in zmanjšane zmožnosti
pravilne uporabe.
 Za otroke od 6. do 11. leta priporočamo prilagoditev uporabe mask glede na epidemiološko situacijo v državi.
ODRASLI
 Za osebe od vključno 12. leta naprej priporočamo uporabo mask skladno s splošnimi in specifičnimi navodili, ki so
dostopna na: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.
ŠOLSTVO (skladno z navodili za šolstvo [3])
 Osnovna šola (OŠ). Učenci v učilnicah ne uporabljajo mask. V skupnih prostorih se uporaba mask za 1. in 2. triado
prilagodi glede na epidemiološko situacijo v državi, za 3. triado uporabo mask priporočamo.
 Srednja šola (SŠ). Dijaki v učilnicah ne uporabljajo mask razen izjem, v skupnih prostorih priporočamo uporabo.

Epidemiološko situacijo v državi
se ocenjuje s povprečnim dnevnim
številom potrjenih primerov lokalnega
prenosa v zadnjih sedmih (7) dneh v
državi. Navedeno oceno objavlja
Nacionalni inštitut za javno zdravje
(NIJZ) na svoji spletni strani ob petkih
in velja za prihajajoči teden
(ponedeljek–nedelja). NIJZ pripravi
oceno na podlagi podatkov za
iztekajoči se teden (četrtek–sreda).

Priporočila za uporabo mask po posameznih starostnih skupinah glede na epidemiološko situacijo v državi:
Povprečno dnevno število
potrjenih primerov
lokalnega prenosa v
zadnjih sedmih (7) dneh v
državi

Priporočilo

do vključno 5. leta

od 6. do 11. leta (v šolstvu velja za 1. in 2. triado OŠ)

Uporaba mask v skupnih prostorih v osnovnih šolah ni potrebna.
≤ 20
Ne priporočamo.
Priporočamo uporabo mask pri uporabi javnega prometa in v
zdravstvenih ustanovah.
Priporočamo uporabo mask v skupnih prostorih v osnovnih šolah.
> 20
Ne priporočamo.
Priporočamo uporabo mask skladno s splošnimi in specifičnimi
navodili, ki veljajo v specifičnih okoljih.*
* Splošna in specifična navodila so dostopna na: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.
Pri uporabi mask je treba upoštevati pravilno namestitev in odstranitev
maske ter upoštevati načelo nedotikanja maske med uporabo:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

od vključno 12. leta naprej (v šolstvu velja za 3. triado OŠ in SŠ)

Priporočamo uporabo mask v skupnih prostorih v šolah.
Priporočamo uporabo mask skladno s splošnimi in specifičnimi
navodili, ki veljajo v specifičnih okoljih.*

Priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 temeljijo na trenutnih spoznanjih glede virusa
SARS-CoV-2 in izkušenj v Sloveniji glede na kapacitete obvladovanja bolezni COVID-19. Priporočila se
bodo glede na razvoj epidemiološke situacije v Republiki Sloveniji lahko spreminjala in dopolnjevala.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) otrokom do vključno 5. leta starosti uporabe mask odsvetuje. Priporočilo WHO o uporabi mask pri otrocih med 6. in 11. letom starosti svetuje
presojo številnih dejavnikov. Otrokom od vključno 12. leta naprej svetujejo uporabo mask pod enakimi pogoji, ki veljajo za odrasle [1]. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje
bolezni (ECDC) navaja, da se zahteva po uporabi mask običajno začne pri starejših od 12 let oz. za srednje šole [2].
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