
 

 

NAVODILA ZA BOLNIKA Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 V DOMAČI 

OSKRBI 

 

Pri vas so potrdili okužbo z novim koronavirusom SARS-CoV-2. Vaše zdravstveno stanje po zdravniški 

presoji ne zahteva bolnišnične obravnave.  

Zdravljenje okužbe z novim koronavirusom poteka simptomatsko. Zvišano telesno temperaturo si 

lahko znižujete z antipiretiki (zdravili, ki znižujejo povišano telesno temperaturo). Zaužijte dovolj 

tekočine in počivajte. Upoštevajte navodila vašega izbranega osebnega zdravnika. 

Prosimo vas, da z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa upoštevate sledeča navodila. 

 Dokler ne okrevate, ostanite doma.  Izogibajte se stikom z drugimi ljudmi.  

 Večino časa preživite v drugi sobi kot ostali družinski člani, če je to le 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. Prezračite prostor 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. 

 Skrbno si umivajte roke z milom in vodo, po potrebi jih tudi razkužujte. Glede pravilne higiene rok 

si oglejte prilogi. 

 Uporabljajte svoj jedilni/higienski pribor, perilo in brisače.  

 Površine, vidno onesnažene z respiratornimi izločki, očistite; prav tako redno čistite ostale 

površine. Uporabite čistila, ki jih imate doma. 

 Svoje perilo operite z običajnim pralnim praškom na vsaj 60⁰C. 

V primeru poslabšanja stanja (poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti 

in zmedenosti ipd.), se preko telefona posvetujte z vašim osebnim zdravnikom glede nadaljnjih 

ukrepov.  

Več informacij o novem koronavirusu na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje na 

naslednji povezavi. 

 

 

 

 

https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov


Nasveti za umivanje rok
Novi koronavirus SARS-CoV-2

SARS-CoV-2

Roke najprej dobro splaknemo 
pod tekočo vodo.1

Z milom, ki ga nanesemo po celotni površini rok,
si drgnemo roke 1 minuto, po vseh predelih

(dlani, hrbtišča, med prsti, palca in tudi 
pod nohti obeh rok).

2

Milo dobro speremo z rok z vodo.3

S papirnato brisačo za enkratno uporabo si 
roke obrišemo do suhega.

Pipo zapremo s papirnato brisačo in pazimo, 
da se je z umitimi rokami ne dotaknemo več.
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Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.
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