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Karantena in delo na domu ukrepa proti širjenju
koronavirusa SARS-CoV-2
25. februar 2020

Spoštovani!

Tokrat vas obveščamo o previdnostnih ukrepih v zvezi z epidemijo
zaradi koronavirusa SARS-CoV-2, ki se bo prav gotovo razširila tudi
v Slovenijo, saj so že potrjeni primeri okužbe v sosednjih Hrvaški,
Italiji in Avstriji. Epidemija pljučnic in respiratornih okužb zaradi
tega koronavirusa se je od decembra 2019, ko so jo prvič zaznali v
Vuhanu na Kitajskem, že razširila na vse kontinente. Pripravimo se

na epidemijo z ustreznimi preprečevalnimi ukrepi tako na ravni
posameznika kot delodajalca.
Bolezen COVID-19, ki jo povzroča ta koronavirus, se kaže s slabim
počutjem, utrujenostjo, nahodom, z vročino, kašljem in pri težjih
oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. V lažji obliki poteka pri
približno 80 % in v težji pri 20 % zbolelih. V hujših primerih lahko
povzroči pljučnico, respiratorni sindrom, odpoved ledvic in v do 4 %
primerov celo smrt. Večina umrlih je starejša in z dodatno kronično
boleznijo. Za potrditev ali izključitev okužbe je potrebno
mikrobiološko testiranje. Ker zdravila ali cepiva ni, je zdravljenje
zgolj simptomatsko.
Karantena oziroma izolacija okuženih je trenutno najučinkovitejši
ukrep proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2. V območjih s
potrjenimi primeri okužbe odpovedujejo množične kulturne in
športne prireditve. Delodajalci, ki želijo preprečiti epidemijo med
zaposlenimi, preventivno odrejajo delo od doma. Evropski parlament
in Evropska komisija sta na primer za zaposlene, ki so bili v zadnjih
14 dneh na okuženih območjih, odredila delo od doma. Tudi
Univerza v Ljubljani je že pozvala vse študente in sodelavce, ki so bili
zadnjih 10 dni v območjih epidemije, naj prihodnja dva tedna
ostanejo doma. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju določa, da bolniku, ki mu zdravnik odredi izolacijo
oziroma karanteno, pripada bolniško nadomestilo v višini 90
odstotkov od osnove iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS). Če bo minister za zdravje zaradi morebitnega
večjega obsega epidemije razglasil izredne razmere, pa bo del
stroškov za nadomestila prevzel proračun. V takem primeru na vladi
aktivirajo načrt ukrepanja na ravni države.
Trenutno so v Sloveniji štiri osebe, ki so v domači karanteni po

vrnitvi s križarjenja na Japonskem. Vsi, ki so bili v območjih s
potrjeno epidemijo, naj se samoopazujejo in v primeru vročine nad
38 stopinjami, kašlja ali težkega dihanja naj svojega izbranega
zdravnika ali dežurno službo kontaktirajo IZKLJUČNO PO
TELEFONU, da v čakalnici ambulante ne okužijo še drugih!
Testiranje na okužbo je treba opraviti v izolaciji.
Upoštevajmo naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:
1. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake
nalezljive bolezni.
2. Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
3. V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
4. Upoštevamo pravila higiene kašlja (glej slikovno navodilo NIJZ).
5. Redno si umivamo roke z milom in vodo.
6. Namesto mila in vode lahko po potrebi za razkuževanje rok
uporabimo namensko razkužilo za roke z vsebnostjo alkohola
najmanj 60 %.
7. Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba
zaščitnih mask ni potrebna.
8. V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo
zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.
Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
Več na naslednjih povezavah:
Slovenska tiskovna agencija STA
Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ
Ministrstvo za zdravje
Srečno in varno!

