
 
 

 

 

 

Zadeva: Informativna brošura – koronavirus SARS-CoV-2 

 

 

Spoštovani, 

V nadaljevanju pošiljamo brošuro, namenjeno informiranju zaposlenih in študentov Nove univerze o 

koronavirusu. V brošuri so povzete ključne informacije ter pogosta vprašanja in odgovori, ki jih je 

pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.    

Predlagamo, da si spodnje informacije z navodili preberete in jih v izogib nadaljnjega širjenja 

koronavirusa tudi spoštujete. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

prof. dr. Matej Avbelj 

rektor Nove univerze 

 

 

  



 

KORONAVIRUS (SARS-CoV-2) – ključne 
informacije ter pogosta vprašanja in odgovori 

 

Od 7.3.2020 dalje velja Odredba o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih. 

Z odredbo se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki 

Sloveniji, kjer se zbira več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-

CoV-2 (COVID 19).  

Povezava na Odredbo v uradnem listu je dosegljiva na naslednji povezavi. 

Tudi manjši javni dogodki predstavljajo tveganje za prenos okužb, zato odsvetujemo obisk množičnih 

dogodkov naslednjim skupinam oseb: 

 vsem, ki kažejo znake obolenja, 

 starejšim osebam in 

 kroničnim bolnikom, saj so zaradi svojega stanja bolj dovzetni za nalezljive bolezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: NIJZ 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020015.pdf
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1 Se nov koronavirus imenuje SARS-CoV-2 ali COVID-19? 

Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča pa COVID-19.  



 
2 Kakšni so simptomi in znaki bolezni? 

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z 

občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. 

Podatki kažejo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Za potrditev ali izključitev okužbe z 

novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje.  

3 Kako se koronavirus prenaša med ljudmi? 

Nov koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z 

bolnikom, razdalja do bolnika 1,5 m. Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo na razdalji 1,5 m) ne 

predstavlja tveganja. 

 

  



 
4 Ali je potrebna uporaba zaščitne maske? 

V Sloveniji splošna uporaba zaščitne maske ni potrebna. Maske se premočijo in po določenem času ne 

nudijo več zaščite.  

 

5 Kako lahko preprečim okužbo z virusom? 

Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne 

ukrepe. 

 



 
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo 

okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe: 

 Roke si skrbno umivamo z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju. 

 V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo 

za roke z najmanj 60 % etanola. 

 Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robčkom ali zakašljamo in kihnemo 

v zgornji del rokava in ne v svojo dlan. 

 Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust. 

 Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 

 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. 

 V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se 

zadržuje veliko število ljudi in poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. 

 Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo 

(npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov 

ipd.). 

 Odsvetujemo splošno uporabo zaščitnih mask. Zaščitne maske so namenjene zdravstvenim 

delavcem, ki prihajajo v stik z osebami s sumom na okužbo, ter bolnikom, da zaščitijo druge 

pred širjenjem bolezni. 

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, 

ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. se dokazuje v brisu nosno-žrelnega 

prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah. 



 

 



 

 



 

 



 
6 Kaj storiti, če ste se nahajali na območjih s povečanim tveganjem za prenos novega 

koronavirusa? 

Če ste potovali po območjih, kjer se pojavlja koronavirus in ste po vrnitvi v Slovenijo ali že ob povratku 

zboleli s kašljem, vročino in težkim dihanjem (občutkom pomanjkanja zraka): 

 ostanite doma, izogibajte se stikom z drugimi ljudmi, 

 pokličite izbranega ali dežurnega zdravnika in povejte, da ste nedavno potovali na območjih z 

lokalnim širjenjem novega koronavirusa SARS-CoV-2 ali širjenjem v skupnosti, 

 preden zakašljate ali kihnete, pokrijte usta in nos z robčkom ali zakašljajte in kihnite v zgornji 

del rokava in ne v svojo dlan. Skrbno si umivajte roke (z milom in vodo), po potrebi tudi 

razkužujte. 

Z zdravnikom se boste dogovorili za pregled oziroma dobili nasvet glede na vaše zdravstveno stanje. 

 



 

 



 
7 Ali obstaja zdravilo za okužbe s koronavirusom? 

Protivirusnega zdravila za nov koronavirus ni. V preskušanju so protivirusna zdravila, vendar nobeno ni 

registrirano za zdravljenje koronavirusa. Zdravila, ki učinkujejo npr. na virus gripe ali herpes virus, ne 

učinkujejo na koronaviruse. 

Zdravljenje je simptomatsko – z zdravili se poskuša olajšati bolnikove težave in nadomestiti funkcijo 

organa, če ob okužbi ni zadostna npr. ob hudi prizadetosti pljuč se bolnike mehanično predihava 

(umetna ventilacija), dodaja kisik, nadomešča tekočine ipd. 

Cepivo ne obstaja. 

8 Ali se lahko testiram na koronavirus? 

Testiranje se izvede le pri bolnikih: 

 z akutno okužbo dihal, ki so bili v 14 dneh pred začetkom bolezni v tesnem stiku [1] s potrjenim 

primerom COVID-19 in 

 pri osebah z vročino in kašljem ali težkim dihanjem, ki so v 14 dneh pred začetkom bolezni 

potovali ali bivali na območjih, kjer se pojavlja koronavirus 

 pri bolnikih s težko akutno okužbo dihal, pri katerih je potrebno bolnišnično zdravljene 

[1] Npr. bivanje z bolnikom v skupnem gospodinjstvu, opravljanje dela v istem prostoru, obisk bolnika 

v bolnišnici,…. 

Odločitev o izvedbi testiranja sprejme lečeči zdravnik. 

Samoplačniško testiranje v akreditiranih (t. j. usposobljenih) mikrobioloških laboratorijih ni na voljo. 

 



 
9 Kako poteka laboratorijsko testiranje na koronavirus?  

 



 
10 Kje lahko dobim več informacij o koronavirusu? 

NIJZ vseskozi zagotavlja aktualne informacije za splošno in strokovno javnost na spletni strani NIJZ 

www.nijz.si in kanalih družbenih omrežij, poleg tega sta vsak dan med 9. in 17. uro odprti telefonski 

številki za splošno javnost 031 646 617 in 031 619 118, na kateri je zdravnik na voljo za pogovor z 

zaskrbljenimi prebivalci in jim skuša odgovoriti na njihova specifična vprašanja. 

 

 

 

 

http://www.nijz.si/

