KORONA VIRUS
Kapljična infekcija z novim korona virusom SARS-CoV-2 se kaže z znaki:
•
•
•

S povišano telesno temperaturo 38 stopinj ali več
Kašljem
Težjim dihanjem

Pomemeben epidemiološki podatek je, da ste potovali ali ste bili v stiku z osebo,
ki je znotraj 14 dni pred pojavom simptomov in znakov bolezni bivala/potovala
na Kitajsko (vključno s Hongkongom in Macaom; posebno, če ste bili/so bile
osebe v provinci Hubei, mestu Vuhan), v Južni Koreji, Iranu ali v italijanskih
provincah Lombardija, Veneto, Piedmont ali Emiglia Romagna, in ob zgoraj
opisanih znakih je potrebno posumiti na možnost okužbe z novim
koronavirusom (SARS-CoV-2).
ČE KAŽETE ZNAKE NA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM,

OSTANITE DOMA IN

POKLIČITE OSEBNEGA ZDRAVNIKA.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SA VUZENICA 02 87 70 840
ZA KRŽAN IRENA 02 87 64 784
SA RIBNICA 02 88 80 276
SA PODVELKA 02 87 69 507
ZA PODRZAVNIK IVICA 02 87 70 829
ZA STANIVUK ŠPIRO 02 87 70 810/809
ZA MIHAJLOVIĆ IGOR 02 87 70 811/812
ZA HORVAT ANDREJ 02 88 73 232
ZA TODOROVIĆ POPOVIĆ L. 02 87 61 898/899
IZVEN REDNEGA DELOVNEGA ČASA POKLIČITE DEŽURNO
SLUŽBO RADLJE 02 87 70 803

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:
•
•
•
•

Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
Upoštevamo pravila higiene kašlja.

Redno si umivamo roke z milom in vodo.
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok
uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za
roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji
uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena
čiščenju/razkuževanju kože.
• Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih
mask ni potrebna.
V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v
katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih
prostorov.
•

KLIK NA POVEZAVO:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_bolnika_v_domaci_oskrbi
_koronavirus.pdf

