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Zaščita varovancev in zaposlenih v okolju z visokim tveganjem

Postopki čiščenja ob epidemijiZaživimo!



Obvladovanje okužbe v okolju 

Dobri standardi za preprečevanje in obvladovanje
okužb odražajo splošno kakovost oskrbe in spodbujajo
zaupanje v kakovost oskrbe varovancev in njihovih
družin.

Vaše osebje in varovanci so lahko soočeni z epidemijo
SARS-CoV-2 (novim koronavirusom), zato je treba
zagotoviti varno bivalno in delovno okolje.

Postopki čiščenja in razkuževanja za posamezna
območja ponujajo jasne smernice glede previdnostnih
ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužbe ter
zaščito varovancev in osebja pred okužbo, kot tudi za
omejitev širjenja, če pride do epidemije.



Ključni prostori, ki jih je treba čistiti in razkuževati ob epidemiji v objektu

SPLOŠNO 
DOSTOPNI 
PROSTORI

Vhod v objekt, 
preddverje
Pisarne za osebje

BIVALNI 
PROSTORI

Sestrska soba
Prostori za 
izolacijo

PROSTORI Z VISOKIM 
TVEGANJEM

Javne sanitarije
Prostori za 
človeške izločke
Mrtvašnica  

PRALNICA

Pranje perila

KUHINJSKI 
PROSTORI

Kuhinja
Soba za odmor 
osebja  Jedilni 
prostori

Čiščenje ob epidemiji: Med izbruhom specifične

bolezni, kot je epidemija COVID-19, lahko v domu za

dolgotrajno oskrbo sprejmejo višji standard osebne

higiene. Vendar pa bo ta standard upoštevan le nekaj

tednov oziroma do konca epidemije.

Za to stopnjo je značilna obsežna uporaba osebne

varovalne opreme in postavljanje ustreznih

znakov/obvestil glede omejitev, ki veljajo za obiskovalce

objekta.

Globinsko čiščenje/ponovno odprtje: Po začasnem

zaprtju objekta ali njegovega dela oziroma po končani

epidemiji boste morda želeli opraviti »globinsko

čiščenje«, da objekt pripravite na ponovno uvajanje

standardne higienske prakse. Higienski postopek

globinskega čiščenja se izvaja enkratno, običajno po

epidemiji in šele takrat, ko ni več aktivnih okužb.

PROSTORI ZA 
AKTIVNOSTI*

Skupni prostor
Računalniška soba
Prostori za fitnes 
Lepotilni prostor

*Razmislite o omejitvi uporabe in sprejmite dodatne previdnostne ukrepe za preprečevanje 
izpostavljenosti 
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVO
Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Vhod v objekt/preddverje 

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane krpe 

v vrečo za 

umazano 

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
● Odstranite vrečo za odpadke in jo zamenjajte z novo. Obrišite koš za 

smeti z modro krpo, če je potrebno. 
● Očistite vse mize. Brišite v nasprotni smeri urnega kazalca od višje 

ležečih proti nižje ležečim površinam
● Očistite stole, posebno natančno očistite naslonjala za roke na stolih
● Očistite telefon, tipkovnico, miško
● Očistite fontane za pitje, podajalnike, stikala in kljuke
● Očistite tla
Vzemite si 3 sekunde, da prostor pregledate, preden ga zapustite

Čistilno razkužilo za talne 
površine

Sredstvo za čiščenje in 
razkuževanje površin

OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM

Brisalna krpa, nastavek in 
ročaj brisala

Okna in ogledala 

OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Jonmaster Mini 

TASKI DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Dvakrat na dan in 

kadar je umazano

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?

Na vsake 4 ure in 

kadar so umazane

TASKI Swingo 350B/Aero 8RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI 
SE JIH POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Stikala

Kljuke

Podajalniki za 
milo (hkrati 
preverite, ali so 
polni, delujejo in 
so čisti)

Mize, sprejemni 
pult

Pokrov koša 
za smeti

Nasloni za roke
naslanjačev

Telefon

Vrata

Klicne 
tipke

Tipke v 
dvigalu



Vhod v objekt in/ali sprejemnica

1. Merjenje telesne temperature (brezstično) in/ali drugi 

postopki ocene zdravstvenega stanja pred vstopom v 

objekt. Vidno bolnim osebam ne sme biti dovoljen 

vstop v objekt.

2. Fizična ločitev obiskovalca pred vstopom v preddverje, 

kar vključuje pregrade (vrata, pregradna stena itn.)

3. Podajalnik sredstva za higieno rok in znak, da je 

obvezno izvajanje higiene rok pred vstopom v objekt. 

Najbolje je uporabiti umivalnik za roke.

4. Pripravite urnik razkuževanja kljuk, pulta in pisala na 

vsakih X ur. Postavitev posode z razkužilnimi robčki in 

koša za smeti ob vratih za primer potrebe po dodatnem 

brisanju površin.

5. Postavitev robčkov za obraz na vhodu

6. Postavitev znaka, ki opozarja, da na vhodu ne sme biti 

več kot X oseb hkrati

7. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo 

najmanj 6 izmenjav zraka na uro.

8. Uporaba mask je lahko primerna, kadar obstaja večje 

tveganja ali ko ni možno omejevanje socialnih stikov.

Preddverje in hodniki

1. Poslovni obiskovalci naj uporabljajo 

maske večino časa. Osebje naj uporablja 

maske v obdobjih povečanega tveganja.

2. Omejevanje socialnih stikov med osebjem 

in varovanci ob srečanju v teh prostorih.

3. Postavitev podajalnikov sredstva za 

higieno rok in znakov na ustreznih 

razmikih.

4. Postavitev podajalnikov robčkov za obraz 

in košev za smeti na ustreznih razmikih.

5. Postavitev znaka, ki opozarja, da v 

določenem območju ne sme biti več kot X 

oseb hkrati

6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, 

kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na 

uro.

Podesti, dvigala in stopnišča

1. Poslovni obiskovalci naj uporabljajo maske večino časa. 

Osebje naj uporablja maske v obdobjih povečanega 

tveganja.

2. Omejevanje socialnih stikov med osebjem in varovanci 

ob srečanju v teh prostorih. Omejite število oseb za 

hkratno uporabo dvigala.

3. Podajalniki sredstva za higieno rok in robčkov za obraz 

naj bodo na voljo pri dvigalu in na stopniščnih podestih

4. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja v dvigalih in na 

stopniščih je lahko težavno, saj je večina projektirana 

tako, da ne omogoča zadostnega prezračevanja. 

Mogoče bo treba v rednih presledkih držati odprta 

vrata dvigala, da se omogoči izmenjava zraka v dvigalu, 

ali zahtevati obvezno uporabo mask v dvigalu. Za 

stopnišča je možna prilagoditev prezračevalnih 

sistemov, da se zagotovi zadostna izmenjava zraka.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVOČiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Pisarna za osebje

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano 

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
● Očistite vse mize (čistite od manj onesnaženih površin proti bolj onesnaženim 

površinam) 
● Očistite stole, posebno natančno očistite naslonjala za roke na stolih
● Očistite telefon, tipkovnico, miško
● Očistite fontane za pitje, podajalnike, stikala in kljuke

● Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite novo vrečo.

● Pometite tla in odstranite vse odpadke

● Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo

● Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Čistilno razkužilo za talne 
površine

Sredstvo za čiščenje in 
razkuževanje površin

OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM

Brisalna krpa, nastavek in 
ročaj brisala

Okna

OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Čistilni voziček

TASKI DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Enkrat na dan in 

kadar je umazano

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?

Na vsake 4 ure in 

kadar so umazane

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI 
SE JIH POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Sesalnik Aero 8 

Stikala

Kljuke

Podajalniki za milo 
(hkrati preverite, ali 
so polni, delujejo in so 
čisti)

Pohištveni ročaji

Pokrov koša 
za smeti

Mize in stoli

Telefon

Površine, ki se jih 
dotikamo z rokami:
tipkovnica, kopirne 
naprave, računalnik, 
monitorji

Stikalo za namizno 
svetilko



Opredelitev potencialnega tveganja: Osebje morda mora delati na majhni medsebojni razdalji, brez možnosti za ustrezno omejevanje 

socialnih stikov. Preko površin v pisarni, ki se jih osebe pogosto dotikajo (kopirni stroj, kavni avtomat, vrata/kljuke, prostori za oskrbo), 

se virusi lahko prenesejo z osebe na osebo. Če vrata nimajo možnosti samodejnega odpiranja, lahko z dotikanjem kljuk pride do

onesnaženja rok pri osebju oziroma do onesnaženja kljuk. 

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Ustrezna fizična razdalja med zaposlenimi, vključno z omejevanjem socialnih stikov, ali uporaba pregrad.

2. Postavitev podajalnika sredstva za higieno rok in znak, da je v pisarni obvezno izvajanje higiene rok.

3. Redno razkuževanje površin, ki se jih osebe pogosto dotikajo, kot so kopirni stroji, vrata in kljuke, smetnjaki itn.

4. Postavitev robčkov za obraz, tako da jih zaposleni lahko brez težav dosežejo

5. Postavitev znaka, ki opozarja, da v pisarni ne sme biti več kot X oseb hkrati

6. Uporaba mask naj bo obvezna v času povečanega tveganja in izbirna za osebje v drugih primerih.

7. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Pisarna za osebje
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVO

Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Prostor za izolacijo 
varovancev

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Nasloni za 
roke
naslanjačev

Telefon

Upravljalnik 
klimatske 
naprave

Stikala

Stikalo za namizno 
svetilko

DaljinecMize

Ostali pripomočki v 
sobi (grelnik vode, 
likalnik, sušilnik za 
lase) 

Kljuke

Balkonska 
ograja

Glava prhePohištveni ročaji

Umivalnik

Podajalniki za milo 
(hkrati preverite, ali 
so polni, delujejo in 
so čisti)

Armature za tuš,
pipe

Straniščna deska, 
splakovalne tipke, 
ločilna stena

Čistilno razkužilo za talne 
površine

Čistilno razkužilo za okna 
in druge površine

*OXIVIR EXCEL 
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI 
Ultra/TASKISUM

Brisalna krpa, nastavek 
in ročaj brisala

Razkuževanje sanitarij

Jonmaster Mini 

*TASKI DEGERM 
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Dvakrat na dan in 

kadar je umazano

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?

Na vsaki 2 uri čez 

dan in kadar je 

umazano

Razkuževanje stranišč

*TASKI SANI 4 
IN 1 PLUS***
Doziranje: 3 %
Čas stika: 5 min

*OXIVIR EXCEL 
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 
min

Univerzalno čistilno 
razkužilo 

*OXIVIR EXCEL 
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, 
KI SE JIH POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

● Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak. Začnite v spalnici in nadaljujte v

sanitarijah, v smeri od manj onesnaženih površin proti bolj onesnaženim površinam

● Odstranite vso posteljnino in jo odložite v vrečo za umazano perilo (kadar je primerno). Če je

potrebno, zamenjajte s svežo posteljnino ali samo pospravite posteljo. Poročajte o morebitnih

težavah v sobi.

● Očistite stikalo za luč, mizo, stole, telefon, posteljno mizico, klicno tipko/daljinec, ostale

pripomočke v sobi, klimatsko napravo, posteljo varovanca, kljuko na vratih.

● Očistite in razkužite vse površine v sanitarijah, vključno s podajalnikom za milo/razkužilo,

ogledali, umivalniki in kopalniškimi armaturami (čistite od manj onesnaženih proti bolj

onesnaženim). Očistite in razkužite stranišča, vključno s straniščno desko in pokrovom ter

splakovalnimi tipkami. Napolnite podajalnike sredstva za higieno rok in toaletnega papirja itn.

● Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite novo vrečo.

● Pometite tla in odstranite vse odpadke. Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo

● Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak



Opredelitev potencialnega tveganja: Varovanci objekta za dolgotrajno oskrbo, okuženi s patogeni, ki povzročajo epidemijo, bodo verjetno 

morali ostati v svojih sobah, zaradi česar je v teh prostorih pričakovano večje izločanje patogenov. Če sobo delijo z drugo osebo, bo tudi ona 

morala biti v karanteni skupaj z njimi. Osebje, ki vstopa v sobo brez izvajanja higiene rok ali uporabe ustrezne OVO, in obiskovalci, ki se jim 

dovoli vstop, so izpostavljeni dodatnemu tveganju, da se sami okužijo ali da patogene prenesejo na druge. Vsi materiali ali oprema, ki se 

vnesejo v sobo, so prav tako potencialni prenašalci patogenov.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih ali obiskovalcev, ki so med epidemijo lahko hkrati v sobi varovanca. Osebe v sobi morajo 

upoštevati pravila za omejevanje socialnih stikov.

2. Vsi, ki vstopajo v sobo varovanca, morajo izvajati higieno rok in uporabljati ustrezno OVO, ki lahko vključuje nošenje rokavic in 

halje z rokavi, uporabo mask in zaščite za obraz.

3. Obiske je treba prepovedati, če je varovanec okužen z organizmom, ki povzroča epidemijo.

4. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro. Koncentracijo respiratornega virusa v 

zraku je mogoče zmanjšati z ustreznim številom izmenjav zraka.

5. Vso opremo (čistilni pripomočki, brisala itn.), ki je bila prinesena v sobo, je treba ob odnašanju razkužiti.

6. Varovancu(-em) je treba zagotoviti obrok v sobi.

7. Osebje, ki pomaga pri kopanju, bo lahko potrebovalo dodatno OVO za zaščito pred škropljenjem

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Bivalne sobe, vključno s kopalnicami in stranišči – soba za izolacijo
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVO
Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Bivalna soba: odpust

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

● Priprava. Opravite higieno rok, nato si nadenite rokavice. Po potrebi uporabite dodatno OVO (zaščitna

očala). Pri vhodu v sobo postavite znak za spolzka tla. Odstranite smeti in infektivne odpadke.

Odstranite vse perilo in odložite ga v vrečo za umazano perilo. Osebni predmeti bolnika. Če so v sobi

prisotne bolnikove stvari ali nevarni predmeti, pokličite negovalno osebje, da ga odstrani. Prijavite

morebitne težave v sobi. Vodoravne površine in napeljave, na katerih se nabira veliko prahu. Očistite

vidno umazanijo s površin, ki se jih redko dotikajo.

● Najprej očistite površine ob vhodu, kot so držalo OVO, podajalnik za milo/razkužilo, kljuka.

● Čiščenje nadaljujte v bivalnem prostoru in najprej očistite stikalo za luč, zbiralnike za ostre

predmete, mize, stole, telefon, posteljno mizico, klicno tipko/daljinec, varovančevo posteljo in posteljno

ograjo

● Nato se preselite v toaletne prostore. Popršite toaletni prostor, očistite vratno kljuko, stikalo za luč,

umivalnik in ročaje, podajalnike za milo/razkužilo, prostor za tuširanje. Nazadnje očistite straniščno

desko in školjko. Snemite rokavice in izvedite ustrezno higieno rok.

● Zaključek. Zamenjajte toaletni papir in sredstva za higieno rok. Posteljite posteljo s čisto posteljnino.

Napolnite podajalnike sredstev za higieno rok. Uredite postavitev pohištva. Preverite svoje delo.

Pobrišite tla. Snemite rokavice in opravite higieno rok.

Nasloni za 
roke
naslanjačev

Telefon

Upravljalnik 
klimatske 
naprave

Stikala

Stikalo za namizno 
svetilko

Daljinec
Mize

Ostali pripomočki v 
sobi (grelnik vode, 
likalnik, sušilnik za 
lase) 

Kljuke

Balkonska 
ograja

Glava prhePohištveni ročaji

Umivalnik

Podajalniki za milo 
(hkrati preverite, 
ali so polni, 
delujejo in so čisti)

Armature za tuš,
pipe

Straniščna deska, 
splakovalne tipke, 
ločilna stena

Čistilno razkužilo za talne 
površine

Čistilno razkužilo za okna 
in druge površine

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI 
Ultra/TASKISUM

Brisalna krpa, nastavek 
in ročaj brisala

Razkuževanje sanitarij

Jonmaster Mini 

TASKI DEGERM 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Enkrat ob odpustu 

varovanca

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?

Enkrat ob odpustu 

varovanca

Razkuževanje stranišč

*TASKI SANI 4 
IN 1 PLUS***
*Doziranje: 3 %
Čas stika: 5 min

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 
2 %
Čas stika: 5 
min

Univerzalno čistilno 
razkužilo 

OXIVIR EXCEL 
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI 
SE JIH POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min



Opredelitev potencialnega tveganja: Po smrti varovanca zaradi bolezni COVID-19 ali drugih razlogov je treba opraviti globinsko čiščenje sobe, da bi se zagotovile 

higienske razmere za novega varovanca. Če so v sobi tudi drugi varovanci, jih je treba za čas izvajanja globinskega čiščenja premestiti drugam, da jih postopek ne bi 

motil. Osebje, ki pred vstopom v sobo ne izvaja higiene rok, obiskovalci, ki so bolni ali drugače vnašajo patogene, in vsi materiali ali oprema, ki se vnesejo v sobo, so 

prav tako potencialni prenašalci patogenov. Zato je treba opraviti temeljito globinsko čiščenje, da se zagotovi sprejemljiva raven higiene. 

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko v sobi varovanca med čiščenjem po odpustu.

2. Če je varovanec imel COVID-19, je pred začetkom čiščenja priporočljivo počakati vsaj 1 uro, razen če osebje uporablja zaščitno masko.

3. Vsi, ki vstopajo v sobo varovanca, morajo opraviti higieno rok in nositi rokavice med izvajanjem čistilnih opravil.

4. Osebne stvari varovanca je treba zapakirati v škatlo in dostaviti sorodnikom. Če obstaja tveganje, da so osebne stvari okužene s SARS-COV-2, je bolje, da 

namesto razkuževanja osebnih stvari škatle z njimi hranite 7 dni.

5. Treba je oprati vso posteljnino in mehke površine. Posteljno ogrodje je treba temeljito razkužiti. Za čiščenje preprog uporabite čistilnik z vročo vodo ali parni 

čistilnik.

6. Treba je očistiti in razkužiti vse površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo, vključno z ležiščem, skupnimi prostori v sobi, kopalnico in prostori za tuširanje.

7. Če sobo deli več varovancev, je treba očistiti in razkužiti tudi njihove površine, kot tudi zamenjati posteljnino.

8. Za stene in strope ni verjetno, da bi se jih osebe pogosto dotikale, zato štejejo za površine z nizkim tveganjem, vendar jih lahko razkužite, če želite.

9. Čistilno osebje mora uporabljati zaščitno masko, če med izvajanjem kemičnih postopkov obstaja nevarnost brizganja ali škropljenja.

10. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Bivalne sobe – čiščenje ob odpustu
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVOČiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Sestrska soba

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano 

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
● Očistite in razkužite vse delovne površine, vključno z umivalniki in pipami (od 

manj onesnaženih površin proti bolj onesnaženim površinam) 
● Očistite in razkužite podajalnike, stikala, ročaje omaric, mize, delovno 

postajo, namizni/prenosni računalnik, tipkovnico, tiskalnik, stole, okno, 
telefon

● Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite 
novo vrečo. 

● Pometite tla in odstranite vse odpadke
● Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
● Preglejte sobo, preden odstranite opozorilni znak

Čistilno razkužilo za talne površine

Sredstvo za čiščenje in 
razkuževanje površin

OXIVIR EXCEL 
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM

Brisalna krpa, nastavek in 
ročaj brisala

OXIVIR EXCEL 
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Dvakrat na dan in 
kadar je umazano

Kako pogosto?

Kako pogosto?
Na vsake 4 ure
Računalniška oprema in 

telefoni – po vsaki uporabi 

Razkužilo za umivalnike/pipe

OXIVIR EXCEL 
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Stikala

Telefon

Ročaji 
omar

Podajalniki za milo 
(hkrati preverite, 
ali so polni, delujejo 
in so čisti)

Umivalnik, pipa

Računalniški 
zasloni, tipkovnica, 
miška, 

Pokrov koša za 
smeti

Pult

Jonmaster Mini 

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI 
SE JIH POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Stoli



Opredelitev potencialnega tveganja: V teh prostorih se hkrati zadržuje več sester in drugega osebja. Čeprav 

so posode za hrano na splošno prepovedane, so posode za pijačo pogosto dovoljene. Glavna tveganja za 

medsebojno okužbo sester so neposredni stik ali kapljični prenos in delovna mesta, kjer obstaja možnost 

neposrednega kontaktnega prenosa. Skupna oprema (računalniki, spenjači itn.) predstavlja tveganje za 

prenos okužbe. 

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Postavljanje pregrad v delovnem prostoru ali izvajanje drugih ukrepov za omejevanje socialnih 

stikov med osebjem. Za omejitev tveganja za prenos patogenov lahko med sosednimi delovnimi 

mesti in nad pulti postavite plastične prozorne pregrade.

2. Osebje naj uporablja maske v obdobjih povečanega tveganja.

3. Postavitev podajalnikov sredstva za higieno rok, umivalnikov za roke in znakov.

4. Postavitev podajalnikov robčkov za obraz in košev za smeti.

5. Postavitev znaka, ki opozarja, da v določenem območju ne sme biti več kot X oseb hkrati.

6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Sestrska soba
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVO

Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Javne sanitarije

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak

● Očistite in razkužite vse površine, vključno z ogledali, umivalniki in pipami (od manj

onesnaženih površin proti bolj onesnaženim površinam)

● Očistite in razkužite podajalnike, stikala in kljuke

● Očistite in razkužite stranišča, vključno s straniščno desko in pokrovom ter

splakovalnimi tipkami

● Očistite in razkužite pisoarje, vključno z ločilnimi stenami in splakovalnimi tipkami

● Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite novo vrečo.

● Pometite tla in odstranite vse odpadke

● Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo

● Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak
Čistilno razkužilo za okna 
in druge površine

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI 
Ultra/TASKISUM

Brisalna krpa, nastavek 
in ročaj brisala

Čistilno razkužilo za sanitarije

Jonmaster Mini 

Dvakrat na dan in 

kadar je umazano

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?
Na vsaki 2 uri in 

kadar so umazane

Razkuževanje stranišč

TASKI SANI 4 IN 
1 PLUS***
*Doziranje: 3 %
Čas stika: 5 min

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 
2 %
Čas stika: 5 
min

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI 
SE JIH POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Podajalniki za milo 
(hkrati preverite, ali 
so polni, delujejo in 
so čisti)

Stikala

Umivalnik, pipa

Kljuke

Straniščne 
deske, ločilne 
stene

Površine, ki se jih dotikamo 
z rokami: podajalnik 
toaletnega papirja

Koš za smeti



Opredelitev potencialnega tveganja: Vsi poslovni obiskovalci in družinski člani varovanca bodo med obiskom verjetno uporabljali javne toaletne 

prostore. Pred vstopom v objekt je treba opraviti oceno zdravstvenega stanja obiskovalcev. Med osebjem in obiskovalci lahko pride do stika, kar 

ustvarja možnost za prenos patogenov. Kadar se vrata in kljuke toaletnih prostorov ne odpirajo samodejno, so ljudje prisiljen i, da se dotikajo istih 

površin. V straniščih ni sredstev za izvajanje higiene rok ali razkuževanje/čiščenje straniščne deske ali površin, ki se jih osebe pogosto dotikajo. 

Med uporabo umivalnikov lahko prihaja do škropljenja in mogoče so postavljeni preblizu skupaj, da bi bilo možno upoštevanje priporočil glede 

omejevanja socialnih stikov. Osebje morda uporablja toaletne prostore za obiskovalce, kar ustvarja dodatne možnosti za prenos patogenov s 

površin na roke.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Maske naj bodo na voljo za poslovne obiskovalce večino časa, njihova uporaba pa naj bo obvezna v obdobjih povečanega tveganja .

2. Kopalnice, ki ne omogočajo omejevanja socialnih stikov, je treba preurediti tako, da se takšno omejevanje zagotovi. Če to ni možno, lahko 

postavite znake za omejitev števila oseb, ki lahko hkrati uporabljajo kopalnico.

3. Uporaba stranišč je neločljivo povezana z visokim tveganjem za onesnaženje rok z urinom in iztrebki. V stranišča je treba postaviti 

razkužila za roke, kot tudi čistila/razkužila za straniščno desko. 

4. Vrata je treba zamenjati, tako da ni potrebno ročno odpiranje. Druga možnost je, da vhod preoblikujete v obliki črke »Z«, brez uporabe vrat.

5. Pri umivalnikih naj bi že bili na voljo podajalniki sredstva za higieno rok.

6. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.

7. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 9 izmenjav zraka na uro. Večje število izmenjav zraka bo prispevalo k

odpravljanju neprijetnih vonjav.

8. Pogostost čiščenja kopalnic je treba določiti glede na število uporab na dan in stopnjo dovoljenega tveganja v objektu.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Javne kopalnice/stranišča
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVOČiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Prostori za človeške izločke

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Dvakrat na dan in 

kadar je umazano

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?
Po vsaki uporabi 

prostora

● Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
● Očistite in razkužite vse delovne površine, vključno z umivalniki in 

pipami: od manj onesnaženih površin proti bolj onesnaženim površinam
● Očistite in razkužite podajalnike, stikala in kljuke
● Očistite in razkužite stroj za pomivanje nočnih posod
● Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in 

vstavite novo vrečo. 
● Pometite tla in odstranite vse odpadke
● Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
● Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM

Brisalna krpa, nastavek in 
ročaj brisala

Stikala

Delovne 
površine

Kljuke

Pohištveni 
ročaji

Podajalniki za milo 
(hkrati preverite, ali so 
polni, delujejo in so 
čisti)

Umivalnik, pipe

Čistilno razkužilo za talne 
površine

TASKI DEGERM 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Sredstvo za čiščenje in 
razkuževanje površin

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Koš za smeti

Jonmaster Mini 

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI 
SE JIH POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Stroj za pomivanje 
nočnih posod

Police v 
omarici

Vrata

Čiščenje nočnih posod 

Suma Med 
Super Plus 



Opredelitev potencialnega tveganja: Virus SARS-CoV-2 so odkrili v iztrebkih, vendar prenos preko iztrebkov ni bil potrjen. Zato pri 

vsakem delu z iztrebki obstaja možnost prenosa virusa. Fekalno-oralni prenos je pogost pri določenih virusih (npr. pri norovirusu), 

zato je treba izvajati previdnostne ukrepe za preprečevanje možnosti prenosa po tej poti. V objektih je mogoče ustaljena praksa 

praznjenja uporabljenih nočnih posod v stranišče ali druge enote za odstranjevanje iztrebkov pred postavljanjem v pomivalno enoto. 

V okviru tega postopka lahko pride do izpostavljanja okužbi na več točkah. Med izplakovanjem stranišč/enot za odstranjevanje 

iztrebkov lahko pride do nastanka bioaerosolov, ki se v kapljicah širijo na večje površine.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko hkrati v prostoru za obdelavo nočnih posod, tako da se med osebami v 

prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad in ograd za 

zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.

2. Zaposleni, ki prenašajo uporabljene nočne posode, ne morejo izvesti higiene rok ob vstopu v prostor za obdelavo nočnih 

posod, vendar pa morajo opraviti higieno rok ob izhodu iz tega prostora.

3. Če se v objektu uporablja pravilo odstranjevanja iztrebkov v stranišče ali drugo enoto za odstranjevanje iztrebkov pred 

obdelavo v stroju za pomivanje nočnih posod, je treba uporabljati maske, halje in zaščito za oči.

4. Obdelanih nočnih posod ne smete hraniti na istem prostoru kot onesnažene nočne posode, ki čakajo na obdelavo. 

5. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 10 izmenjav zraka na uro, pri čemer je zrak iz bližine stroja 

za pomivanje nočnih posod treba odvajati ven iz stavbe.

6. Osebju, ki dela z onesnaženimi zabojniki za odpadke, je treba zagotoviti ustrezno OVO (vsaj rokavice in halje)

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Prostori za človeške izločke
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVOČiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Mrtvašnica

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano 

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

● Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
● Očistite in razkužite vse delovne površine, vključno z umivalniki in 

pipami (od manj onesnaženih površin proti bolj onesnaženim 
površinam) 

● Očistite in razkužite posteljni voziček in hladilne komore
● Očistite in razkužite podajalnike, stikala in kljuke
● Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in 

vstavite novo vrečo. 
● Pometite tla in odstranite vse odpadke
● Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
● Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Stikala

Miza 

Kljuke

Podajalniki za milo 
(hkrati preverite, ali 
so polni, delujejo in so 
čisti)

Umivalnik, pipe

Čistilno razkužilo za talne 
površine

TASKI SPRINT 
DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Dvakrat na dan in 
kadar je umazano

Kako pogosto?

Kako pogosto?
Po vsaki uporabi 

prostora

Podajalniki za brisače 
(hkrati preverite, ali 
so polni, delujejo in so 
čisti)

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM

Brisalna krpa, nastavek in 
ročaj brisala

Jonmaster Mini 

Površine, ki se jih 
dotikamo z rokami 

Sredstvo za čiščenje in 
razkuževanje površin

Razkužilo za 
umivalnike/pipe

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 
2 %
Čas stika: 5 
min

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI 
SE JIH POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Hladilne 
komore



Opredelitev potencialnega tveganja: V vseh objektih za dolgotrajno oskrbo se srečujejo s smrtjo svojih varovancev. Trupla še nekaj časa ohranijo 

določeno stopnjo tveganja za okužbo osebja in z njimi je treba ravnati spoštljivo, vendar tudi kot z možnim virom okužbe. Osebje, ki prihaja v stik s 

pokojnikom, mora nositi rokavice in halje. Če je v prostoru, kjer se nahajajo umrli, prišlo do razlitja telesnih tekočin, je med izvajanjem postopkov čiščenja 

potrebna uporaba zaščite za obraz (zaščite za oči in mask). Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko hkrati v tem prostoru. Površine, ki se jih več 

oseb pogosto dotika, lahko povečajo tveganje za širjenje patogenov. Treba je razmisliti o uporabi mask in drugih pregrad, kadar je to primerno za osebje, 

še posebej pa v primerih, ko omejevanje socialnih stikov ni možno. Oblačila in tkanine, ki so v bližini umrlih, so lahko vektorji prenosa. 

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko hkrati v prostoru, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih 

stikov. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.

2. Po uporabi je treba vso opremo obrisati z razkužilom. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo osebju za uporabo za 

vse površine (in opremo), ki se jih pogosto dotika. 

3. Osebje naj izvaja higieno rok ob vstopu v prostor in izhodu iz njega. 

4. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja.

5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.

6. Zagotavljanje OVO v neposredni bližini prostora, kot tudi zabojnikov za uporabljeno OVO

7. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.

8. Uporabljene brisače, oblačila in druge tkanine so lahko okužene z virusi, zato je pri ravnanju z njimi potrebna uporaba ustreznih postopkov 

pranja. 

9. Uporaba mrtvaških prtov/vreč 

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Mrtvašnica
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVOČiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Kuhinja 
1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
● Odstranite vrečo za odpadke in jo zamenjajte z novo. Obrišite koš za 

smeti z modro krpo, če je potrebno. 
● Očistite vse površine, ki so v stiku s hrano. Brišite v nasprotni smeri 

urnega kazalca od višje ležečih proti nižje ležečim površinam. 
● Izperite vse površine, ki so v stiku s hladno hrano, ki so bile očiščene z 

razkužilom.
● Očistite police omaric, napravo za odvod dima
● Očistite podajalnik za milo, podajalnike za čistila, stikala in kljuke
● Očistite tla
Vzemite si 3 sekunde, da prostor pregledate, preden ga zapustite

Krpa Suma Lavette 

Brisalna krpa

Čiščenje in razkuževanje 
kuhinje

Taski Versa Plus

Dvakrat na dan in 

kadar je umazano

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?

Na vsako uro in 

kadar so umazane Kratek program pomivanja 
posodeČistilo za pečico in žar

SUMA Nova Pur-Eco 
L6
Doziranje: 0,4–2 ml/l

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo

za umazano 

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

Kljuke

Stikala

Podajalniki (hkrati 
preverite, ali so polni, 
delujejo in so čisti)

Površine v stiku s 
hrano

Površine, ki se jih 
dotikamo z rokami

Pipe

Pribor

SUMA Grill D9
Doziranje: 100 %

SUMA BAC D10
Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, 
KI SE JIH POGOSTO DOTIKA

SUMA BAC D10
Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

Univerzalno čistilo

SUMA Multi D2
Doziranje: 5 ml

Okna

TASKI Sprint Glass
Doziranje: 
pripravljeno za 
uporabo

Detergent za ročno 
pomivanje posode 

SUMA STAR D1
Doziranje: 
0,6 ml/l

Sredstvo za izpiranje

SUMA Rinse 5
Doziranje: 0,3–
0,5 ml/l

Čistilo za maščobe in tla 

SUMA Break Up
D3.5
Doziranje: 10 ml/l

Police v omarici



Opredelitev potencialnega tveganja: Domnevajo, da se virus SARS-CoV-2 ne prenaša prek hrane, vendar pa je pri respiratornih 

virusih med pripravo hrane možen prenos z okuženega osebja na hrano. Potrebno je vsakodnevno preverjanje zdravstvenega stanja

osebja in prepoved dela vsem bolnim zaposlenim. Osebje mora uporabljati ustrezno OVO za preprečevanje okužbe hrane. Delovni 

prostori morajo omogočati ustrezno fizično razdaljo med zaposlenimi, ki delajo v istem prostoru.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko hkrati v kuhinji in območjih za pripravo hrane, tako da se med osebami v 

prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za 

prenos patogenov.

2. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja ali epidemije.

3. Sredstva za higieno rok (umivanje in razkuževanje z alkoholom) bi že morala biti na voljo, lahko pa bo potrebna postavitev 

dodatnih podajalnikov.

4. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.

5. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 10 izmenjav zraka na uro.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Kuhinja – površine za pripravo hrane
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVOČiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Jedilni prostori

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke
2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

• Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
• Odstranite vrečo za odpadke in jo zamenjajte z novo. Obrišite koš za

smeti z modro krpo, če je potrebno.
• Očistite vse površine, ki so v stiku s hrano. Brišite v nasprotni smeri

urnega kazalca od višje ležečih proti nižje ležečim površinam.
• Izperite vse površine, ki so v stiku s hladno hrano, ki so bile očiščene z

razkužilom.
• Očistite police omaric
• Očistite podajalnik za milo, podajalnike za čistila, stikala in kljuke
• Očistite tla
• Vzemite si 3 sekunde, da prostor pregledate, preden ga zapustite
• Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Čistilno razkužilo za talne 
površine

Krpa Suma Lavette
Čiščenje in razkuževanje 
kuhinje

SUMA BAC D10
*Doziranje: 
1,5 %
Čas stika: 5 min

Dvakrat na dan in 

kadar je umazano

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?

Na vsake 4 ure in 

kadar so umazane

SUMA BAC D10
*Doziranje: 
1,5 %
Čas stika: 5 min

Vse kljuke (ne samo za 
vrata)

Podajalnik (hkrati preverite, 
ali je poln, deluje in je čist)

Stikala

Pladnji

Koš za smeti

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, 
KI SE JIH POGOSTO DOTIKA

SUMA BAC D10
Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

Taski Versa Plus

Brisalna krpa

Stoli

Mize



Opredelitev potencialnega tveganja: Domnevajo, da se virus SARS-CoV-2 ne prenaša prek hrane, vendar pa je pri respiratornih virusih možen 

prenos z okuženega osebja na varovance, s katerimi so v stiku. Treba je vsakodnevno preverjati zdravstveno stanje osebja in vsem, ki so bolni, 

prepovedati delo s hrano ali neposreden stik z varovanci. V večjem jedilnem prostoru je možna hkratna postrežba obrokov večjemu številu 

varovancev. Zaposleni se pogosto gibajo med varovanci, ne da bi izvajali higieno rok. Takšen način postrežbe in uživanja obrokov povečuje 

tveganje za širjenje virusov, ki so prisotni v slini, zlasti med varovanci, ki jejo pri isti mizi, in osebjem, ki jim pomaga. Površine v jedilnih 

prostorih, ki se jih varovanci pogosto dotikajo, lahko povečajo tveganje za širjenje patogenov. Varovanci in osebje, ki so na manjši medsebojni 

razdalji, lahko kapljično prenašajo respiratorne viruse. Treba je razmisliti o uporabi mask in drugih pregrad, kjer je to primerno.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v jedilnem prostoru, tako da se med osebami v prostoru lahko 

zagotovi omejevanje socialnih stikov. Razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.

2. Varovanci in zaposleni naj izvajajo higieno rok ob vstopu v jedilni prostor. Osebje naj pri izvajanju higiene rok pomaga varovancem, 

ki tega ne morejo opraviti samostojno.

3. Za bolne varovance je treba zagotoviti postrežbo hrane v sobah, kadar je to možno.

4. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja.

5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.

6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.

7. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo za uporabo varovancem, obiskovalcem in osebju. Za površine, ki 

naključno prihajajo v stik s hrano, je bolj priporočljiva uporaba razkužilnih robčkov.

8. Treba je omogočiti preprosto čiščenje jedilnih prostorov, vključno s talnimi površinami. Izogibati se je treba uporabi preprog v teh 

prostorih

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Jedilni prostori
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVOČiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Soba za odmor osebja 

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo 

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
● Odstranite vrečo za odpadke in jo zamenjajte z novo. Obrišite koš za 

smeti z modro krpo, če je potrebno. 
● Očistite vse površine, ki so v stiku s hrano. Brišite v nasprotni smeri 

urnega kazalca od višje ležečih proti nižje ležečim površinam
● Očistite police omaric.
● Očistite podajalnik za milo
● Očistite fontane za pitje, podajalnike, stikala in kljuke
● Očistite tla
Vzemite si 3 sekunde, da prostor pregledate, preden ga zapustite

Čistilno razkužilo za talne 
površine

Detergent za ročno 
pomivanje posode 

SUMA STAR D1
Doziranje: 
0,6 ml/l

Krpa Suma Lavette

Brisalna krpa

Čiščenje in razkuževanje 
kuhinje

SUMA BAC D10
Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

Dvakrat na dan in 

kadar je umazano

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?

Na vsako uro in 

kadar so umazane

Čistilo za pečico in žar

SUMA Grill D9
Doziranje: 100 %

SUMA BAC D10
Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI 
SE JIH POGOSTO DOTIKA

SUMA BAC D10
*Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 minHladilnik

Vse kljuke (ne samo za 
vrata)

Podajalnik (hkrati preverite, 
ali je poln, deluje in je čist)

Stikala

Pladnji

Koš za smeti

Stoli

Taski Versa Plus

Kratek program pomivanja 
posode

SUMA Nova Pur-
Eco L6
Doziranje: 0,4–
2 ml/l

Sredstvo za izpiranje

SUMA Rinse 5
Doziranje: 0,3–
0,5 ml/l

Miza



Opredelitev potencialnega tveganja: V teh prostorih se hkrati zadržuje več članov osebja. Ker zaposleni v teh prostorih 

uživajo hrano in pijačo, je večje tveganje za okužbo površin s slino. Zaposleni se lahko med seboj okužijo z 

neposrednim stikom ali kapljičnim prenosom in z neposrednim kontaktnim prenosom z miz in drugih skupnih površin. 

Skupna oprema (mikrovalovne pečice, kavni lončki itn.) predstavlja tveganje za prenos okužbe. 

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko hkrati v tem prostoru. Osebje, ki je v prostoru, mora upoštevati 

pravila glede omejevanja socialnih stikov. Za omejitev tveganja za prenos patogenov lahko med sosednimi 

mizami postavite plastične prozorne pregrade.

2. Osebje naj uporablja maske v obdobjih povečanega tveganja.

3. Postavitev podajalnikov sredstva za higieno rok, umivalnikov za roke in znakov.

4. Postavitev podajalnikov robčkov za obraz in košev za smeti.

5. Postavitev znaka, ki opozarja, da v določenem območju ne sme biti več kot X oseb hkrati.

6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro. V tem dokumentu 

navajamo število izmenjav zraka, ki je v uporabi v Severni Ameriki, in sicer kot referenco in za opozarjanje na 

pomen tega vprašanja. Vendar je pri določanju števila izmenjav zraka vedno treba upoštevati lokalne 

predpise.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Soba za odmor osebja 
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVOČiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Pralnica 

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke
2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Dvakrat na dan in 

kadar je umazano

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?

Na vsake 4 ure in 

kadar so umazane

Čistilno razkužilo za talne 
površine

Sredstvo za čiščenje in 
razkuževanje površin

OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

TASKI DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
● Odstranite vrečo za odpadke in jo zamenjajte z novo. Obrišite koš za 

smeti z modro krpo, če je potrebno. 
● Očistite vse kontaktne površine. Brišite v nasprotni smeri urnega kazalca 

od višje ležečih proti nižje ležečim površinam
● Očistite police omaric.
● Očistite podajalnik za milo
● Očistite podajalnike, stikala in kljuke
● Očistite tla
Vzemite si 3 sekunde, da prostor pregledate, preden ga zapustite

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM

Brisalna krpa, nastavek 
in ročaj brisala

Jonmaster Mini RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI 
SE JIH POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Miza

Voziček za 
perilo  

Površina 
pralnega 
stroja

Stikala

Vse 
kljuke

Podajalniki za milo (hkrati 
preverite, ali so polni, 
delujejo in so čisti)

Polica
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVOČiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Pranje perila 

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Zbiranje in pranje perila Kaj uporabiti za pranje?

2. korak: Praznjenje pralnega stroja/sušenje

Program 1: kemično-termično razkuževanje 

Clax DS Desotherm
Encimski pralni prašek brez fosfatov/
razkužilo.
Virucidna učinkovitost po EN 14476
(mišji parvovirus). Na voljo razvrstitev na seznamu 
RKI AB. 

Clax Bright
Visokoučinkovito belilo/razkužilo za pranje pri nizki 
temperaturi. Vedno uporabljajte skupaj z detergentom.

Virucidna učinkovitost po EN 14476 (mišji parvovirus).  

Program 2: kemično-termično razkuževanje 

Clax Personril
Visokoučinkovito belilo/razkužilo za pranje pri srednji 
temperaturi. Vedno uporabljajte skupaj z detergentom.

Virucidna učinkovitost po EN 14476 (mišji parvovirus). Na 
voljo razvrstitev na seznamu RKI AB. 

Program 3: kemično-termično razkuževanje 

Clax Revoflow OXI
Visokoučinkovit detergent/razkužilo za pranje pri srednji 
temperaturi. Vedno uporabljajte skupaj z detergentom 
Clax Revoflow. Virucidna učinkovitost po EN 14476 (mišji 
parvovirus). Na voljo razvrstitev 
na seznamu RKI AB. 

Program 4: kemično-termično razkuževanje 

Zbiranje perila

Zberite perilo iz prostorov, kjer se uporablja. Perilo 

zbirajte v ločenih vrečah/vozičkih; 1. brisače, 2. 

ravno perilo, 3. občutljivo perilo

Perilo je treba odlagati v vreče neposredno ob 

posteljah. Ni dovoljen prenos okuženega perila 

skozi prostore/oddelke.

Sortiranje perila NI DOVOLJENO

Perila NI DOVOLJENO sortirati ali predhodno obdelovati, 

da se prepreči tveganje za okužbo delavcev.

Perilo je treba oprati neposredno po prispetju v pralnico. 

Sortiranje in odstranjevanje madežev je dovoljeno 

izključno po čiščenju in razkuževanju.

Neprepustne vreče

Perilo je treba zbirati v neprepustnih vrečah. 

Te vreče morajo biti lahko prepoznavne 

(barvna oznaka ali etiketa). Odstranjenega 

perila nikoli ne prenašajte posamično, ampak 

ga odložite v neprepustno vrečo, kot je 

opisano zgoraj.

Polnjenje pralnega stroja

Pralni stroj je treba napolniti z ustrezno količino 

umazanega perila (približno 85 % nazivne zmogljivosti 

pralnega stroja) in uporabiti priporočen program pranja.

Za vse perilo je treba izvesti celoten postopek čiščenja in 

razkuževanja.

Zbiranje perila

Izpraznite perilo v voziček za ČISTO PERILO.
Zbiranje perila

Čakalni čas med koncem 

pralnega postopka in

začetkom sušenja ali 

likanja je treba skrajšati.

Najdaljši čakalni čas 

[vlažno] = 30 minut.

Čakalni čas

< 30 min

Polnjene/praznjenje sušilnega stroja

Sušilni stroj ustrezno napolnite glede na težo 

perila/čas sušenja. Zaradi predolgega 

sušenja se stvari lahko poškodujejo/ 

razbarvajo. Sušilni stroji morajo imeti

hladilno fazo, da se zmanjša mečkanje perila.

Največja dovoljena vsebnost vlage – po 

sušenju – je 5 %.

Likanje ali zaključno kalandriranje

Največja dovoljena vsebnost vlage – po 

sušenju – je 5 %

Opomba: Škrobljenje namiznega

perila predstavlja nesprejemljivo tveganje.

V posameznih državah se postopek termične dezinfekcije lahko izvaja 

v skladu z lokalnimi smernicami. Če te niso na voljo, upoštevajte 

priporočila SZO ali RKI.



Pranje perila

Opredelitev potencialnega tveganja: Čeprav ni dokazov o prenosu SARS-CoV-2 preko umazanega perila, lahko varovanci, ki so zboleli za COVID-19, 

okužijo z virusom svoja oblačila in posteljnino. Pri delu z umazanim perilom je treba uporabljati OVO in upoštevati druge previdnostne ukrepe, da 

bi se preprečila naključna okužba osebja med pranjem perila. Izvajanje postopkov pranja po priporočilih programa Clax za okuženo perilo 

zagotavlja ustrezno higieničnost onesnaženih tkanin.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko hkrati v prostoru za pranje perila, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi 

omejevanje socialnih stikov. Razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.

2. Pretok zraka naj bi že potekal od manj onesnaženih preko bolj onesnaženih območjih navzven in dodatni pretok zraka ne sme 

vplivati na spremembo navedene smeri. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 12 izmenjav zraka na uro.

3. V prostorih za pranje perila mora osebje imeti dostop do sredstev za umivanje rok in alkoholnega razkužila za roke, morda pa bo 

potrebna postavitev dodatnih podajalnikov.

4. Pri delu z umazanim perilom v obdobjih povečanega tveganja uporabljajte OVO v skladu s smernicami lokalnih organov za javno 

zdravje, še posebej v primeru varovanca, pozitivnega na COVID-19.

5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.

6. Potrebno je pogosto razkuževanje vozičkov za prevoz perila, sortirnih miz in delovne opreme.

7. Zaposlenim, ki niso vključeni v proces pranja, ne sme biti dovoljen vstop v prostore za pranje perila.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Pralnica
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVO
Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Skupni prostori in računalniška soba

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak

• Očistite vse mize in pipe (čistite od manj onesnaženih površin proti bolj

onesnaženim površinam)

• Očistite stole, posebno natančno očistite naslonjala za roke na stolih
• Očistite telefon, tipkovnico, miško
• Očistite podajalnike, stikala in kljuke

• Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite

novo vrečo.

• Pometite tla in odstranite vse odpadke

• Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo

• Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Nasloni za roke
naslanjačev

Stikalo za namizno 
svetilkoDaljinec

Mize

Kljuke
Pokrovi košev za smeti

Pohištveni ročaji

Podajalniki za milo 
(hkrati preverite, ali so 
polni, delujejo in so 
čisti)

Čistilno razkužilo za talne 
površine

Sredstvo za čiščenje in 
razkuževanje površin

OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Okna

OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

TASKI DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Dvakrat na dan in 

kadar je umazano

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?

Na vsake 4 ure čez 

dan in kadar so 

umazane

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI 
SE JIH POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 
min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM

Brisalna krpa, nastavek in 
ročaj brisala

Jonmaster Mini 

Sesalnik Aero 8 
Stikala

Skupna oprema za 
aktivnosti



Skupni prostori za varovance, kot so prostori za različne aktivnosti

Opredelitev potencialnega tveganja: Domnevajo, da se virus SARS-CoV-2 ne prenaša prek hrane, 

vendar pa je pri respiratornih virusih možen prenos med osebjem in varovanci, kadar so v tesnem 

stiku. Treba je vsakodnevno preverjati zdravstveno stanje osebja in vsem, ki so bolni, prepovedati 

delo v neposrednem stiku z varovanci. V večjem skupnem prostoru se lahko hkrati zadržujejo 

skupine varovancev in osebja, kar povečuje tveganje za prenos virusov. Površine, ki se jih več 

varovancev pogosto dotika, lahko povečajo tveganje za širjenje patogenov. Varovanci in osebje, ki 

so na manjši medsebojni razdalji, lahko kapljično prenašajo respiratorne viruse. Treba je razmisliti o 

uporabi mask in drugih pregrad, kjer je to primerno.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v skupnem 

prostoru, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih 

stikov. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje 

tveganja za prenos patogenov. Pri postavitvi pregrad je treba paziti na njihovo vidnost 

za varovance, tako da ne predstavljajo varnostnega tveganja.

2. Varovanci in zaposleni naj izvajajo higieno rok ob vstopu v skupni prostor in izhodu iz 

njega. Osebje naj pri izvajanju higiene rok pomaga varovancem, ki tega ne morejo 

opraviti samostojno.

3. Bolnim varovancem ne sme biti dovoljen vstop v skupne prostore.

4. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja.

5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.

6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.

7. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo za uporabo 

varovancem, obiskovalcem in osebju. Za površine, ki naključno prihajajo v stik s hrano, 

je bolj priporočljiva uporaba razkužilnih robčkov.

8. Uporabi preprog v teh prostorih se je treba izogibati, ker učinkovito razkuževanje 

preprog ni možno

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Računalniška soba/spletna kavarna

Opredelitev potencialnega tveganja: Prenos virusa SARS-CoV-2 je možen med osebjem in varovanci, kadar so v 

tesnem stiku. Treba je vsakodnevno preverjati zdravstveno stanje osebja in vsem, ki so bolni, prepovedati delo v 

neposrednem stiku z varovanci. V skupnem prostoru, kot je računalniška soba ali spletna kavarna, se lahko hkrati 

zadržujejo skupine varovancev in osebja, kar povečuje tveganje za prenos virusov. Tveganje za širjenje patogenov 

preko površin v skupnih prostorih, ki se jih dotika več varovancev (kot so tablični računalniki, računalniške tipkovnice in 

miške ter drugi zasloni na dotik), se z vsakim dotikom dodatno povečuje. Varovanci in osebje, ki so na manjši 

medsebojni razdalji, lahko kapljično prenašajo respiratorne viruse. Treba je razmisliti o uporabi mask in drugih pregrad, 

kjer je to primerno.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v skupnem prostoru, tako da se med 

osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Računalnike, ki so med seboj oddaljeni 

manj kot 1 meter, je treba postaviti tako, da je med posameznimi delovnim postajami zagotovljen 2-

metrski razmik. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za 

prenos patogenov.

2. Varovanci in zaposleni naj izvajajo higieno rok ob vstopu v skupni prostor in izhodu iz njega. Osebje naj 

pri izvajanju higiene rok pomaga varovancem, ki tega ne morejo opraviti samostojno.

3. Bolnim varovancem ne sme biti dovoljen vstop v skupne prostore.

4. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja.

5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.

6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.

7. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo za uporabo varovancem, 

obiskovalcem in osebju. Za površine, ki naključno prihajajo v stik s hrano, je bolj priporočljiva uporaba 

razkužilnih robčkov.

8. Vso skupno opremo je treba razkužiti za vsakim varovancem. Osebje naj se ne dotika opreme, dokler jo 

varovanci uporabljajo.

9. Uporabi preprog v teh prostorih se je treba izogibati, ker učinkovito razkuževanje preprog ni možno.
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVOČiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Prostori za fitnes 
1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

● Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
● Očistite vse mize. Brišite v nasprotni smeri urnega kazalca od višje 

ležečih proti nižje ležečim površinam
● Očistite stole, opremo za fitnes
● Očistite fontane za pitje, podajalnike, stikala in kljuke
● Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in 

vstavite novo vrečo. 
● Pometite tla in odstranite vse odpadke
● Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
● Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Enkrat na dan in 

kadar je umazano

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?

Po vsaki uporabi in 

kadar so umazane

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM

Brisalna krpa, nastavek in 
ročaj brisala

Jonmaster Mini 

Razkuževanje sanitarij

Razkuževanje stranišč

TASKI SANI 4 IN 
1 PLUS***
*Doziranje: 3 %
Čas stika: 5 min

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 
2 %
Čas stika: 5 
min

Razkuževanje opreme za 
fitnes

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Čistilno razkužilo za okna 
in druge površine

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Čistilno razkužilo za talne 
površine

TASKI DEGERM 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH 
POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Umivalnik, pipe

Vse kljuke

Stikala

Stranišče

Oprema za fitnes

Koš za smeti

Garderobne 
omarice



Prostori za telovadbo/fitnes/fizioterapijo 

Opredelitev potencialnega tveganja: Prenos respiratornega virusa SARS-CoV-2 je možen med osebjem in varovanci, kadar 

so v tesnem stiku. Treba je vsakodnevno preverjati zdravstveno stanje osebja in vsem, ki so bolni, prepovedati delo v 

neposrednem stiku z varovanci. V prostoru za telovadbo/fitnes ali fizioterapijo obstaja večja verjetnost, da bo prihajalo do 

daljšega tesnega stika. Varovanci in osebje, ki so na manjši medsebojni razdalji, lahko kapljično in kontaktno prenašajo 

respiratorne viruse. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v tem prostoru. Površine, ki se jih 

več oseb pogosto dotika, lahko povečajo tveganje za širjenje patogenov. Treba je razmisliti o uporabi mask in drugih 

pregrad, kjer je to primerno za osebje. Pri umivanju las in izvajanju manikure/pedikure prihaja do tveganja za prenos 

virusov na roke in uniforme zaposlenih. Pri daljšem tesnem stiku med osebjem in varovanci, kot na primer med daljšim 

postopkom, lahko pride do povečanja tveganja za prenos virusov. Brisače in druga oblačila so lahko vektorji prenosa. 

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v prostoru, tako da se med osebami v 

prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad in ograd 

za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.

2. Za vsakim varovancem je treba vso opremo obrisati z razkužilom.

3. Varovanci in zaposleni naj izvajajo higieno rok ob vstopu v prostor in izhodu iz njega. Osebje naj pri izvajanju 

higiene rok pomaga varovancem, ki tega ne morejo opraviti samostojno. Zaposleni, ki se gibajo med 

varovanci, morajo izvajati higieno rok.

4. Bolnim varovancem ne sme biti dovoljen vstop v ta prostor.

5. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja.

6. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.

7. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.

8. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo varovancem, obiskovalcem in osebju za 

uporabo za vse površine (in opremo), ki se jih pogosto dotika. 

9. Uporabi preprog v teh prostorih se je treba izogibati, ker učinkovito razkuževanje preprog ni možno.

10. Uporabljene brisače, oblačila in druge tkanine so lahko okužene z virusi, zato je pri ravnanju z njimi potrebna 

uporaba ustreznih postopkov pranja. Uporabljene brisače in oblačila se ne smejo uporabljati za drugega 

varovanca.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Prostori za fitnes 

Prostor za velnes ali hidroterapijo/bazeni

Opredelitev potencialnega tveganja: Prenos respiratornega virusa SARS-CoV-2 je možen med osebjem in 

varovanci, kadar so v tesnem stiku. Treba je vsakodnevno preverjati zdravstveno stanje osebja in vsem, ki so 

bolni, prepovedati delo v neposrednem stiku z varovanci. V velnesu, kadeh za hidroterapijo in masažo ali bazenu 

se lahko hkrati zadržuje več varovancev in zaposlenih, kar povečuje tveganje za prenos virusov. Ker je 

varovancem pri prehajanju med različno opremo potrebna pomoč, prihaja do povečanja tveganja za okužbo rok in 

uniform. Površine, ki se jih več oseb pogosto dotika, lahko povečajo tveganje za širjenje patogenov. Varovanci in 

osebje, ki so na manjši medsebojni razdalji, lahko kapljično in kontaktno prenašajo respiratorne viruse. Treba je 

razmisliti o uporabi mask in drugih pregrad, kjer je to primerno za osebje. Med pomočjo uporabnikom pri sušenju 

po uporabi vodne terapije lahko pride do prenosa virusa z varovančeve kože na brisačo in morebitne okužbe rok 

in uniform zaposlenih. Za preprečevanje prenosa patogenov je lahko potrebna uporaba rokavic in halj. Pri daljšem 

tesnem stiku med osebjem in varovanci lahko pride do povečanja tveganja za prenos virusov.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v prostoru, tako da se med 

osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Če je potrebno, razmislite o 

postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.

2. Varovanci in zaposleni naj izvajajo higieno rok ob vstopu v prostor in izhodu iz njega. Osebje naj pri 

izvajanju higiene rok pomaga varovancem, ki tega ne morejo opraviti samostojno. Zaposleni, ki se 

gibajo med varovanci, morajo izvajati higieno rok.

3. Bolnim varovancem ne sme biti dovoljen vstop v prostor za vodno terapijo.

4. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja.

5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.

6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.

7. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo varovancem, obiskovalcem in 

osebju za uporabo za vse površine, ki se jih pogosto dotika.

8. Pred uporabo bazena ali potopnega bazena za hidroterapijo naj se varovanci okopajo ali oprhajo
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVOČiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Lepotilni prostor
1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje S čim?**

2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

● Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
● Očistite vse mize. Brišite v nasprotni smeri urnega kazalca od višje 

ležečih proti nižje ležečim površinam
● Očistite stole 
● Očistite podajalnike, stikala in kljuke
● Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in 

vstavite novo vrečo. 
● Pometite tla in odstranite vse odpadke
● Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
● Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Enkrat na dan in 

kadar je umazano

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

Kako 

pogosto?

Kako 

pogosto?

Po vsaki uporabi in 

kadar so umazane

Čistilno razkužilo za talne 
površine

TASKI DEGERM 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Razkužilo za umivalnike/pipe

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Čistilno razkužilo za okna in 
druge površine

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM

Brisalna krpa, nastavek 
in ročaj brisala

Jonmaster Mini 

Sredstvo za čiščenje in 
razkuževanje površin

OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH 
POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL 
*Doziranje: 
2 %
Čas stika: 5 
min

Stikala

Kljuke

Nasloni 
za roke

Umivalnik, pipe

Podajalniki za milo 
(hkrati preverite, ali so 
polni, delujejo in so 
čisti)

Koš za smeti

Površine, ki se jih 
dotikamo z rokami:
Tipkovnica, 
računalnik, miška

Mize, sprejemni 
pult, miza za 
manikuro

Skupna 
oprema



Opredelitev potencialnega tveganja: Prenos respiratornega virusa SARS-CoV-2 je možen med osebjem in varovanci, kadar so v tesnem stiku. Treba je 

vsakodnevno preverjati zdravstveno stanje osebja in vsem, ki so bolni, prepovedati delo v neposrednem stiku z varovanci. V salonu ali prostoru za 

lepotilno nego se lahko hkrati zadržujejo skupine varovancev in osebja, kar povečuje tveganje za prenos virusov. Površine, ki se jih več oseb pogosto 

dotika, lahko povečajo tveganje za širjenje patogenov. Varovanci in osebje, ki so na manjši medsebojni razdalji, lahko kapljično prenašajo respiratorne 

viruse. Treba je razmisliti o uporabi mask in drugih pregrad, kjer je to primerno za osebje. Pri umivanju las in izvajanju manikure/pedikure prihaja do 

tveganja za prenos virusov na roke in uniforme zaposlenih. Pri daljšem tesnem stiku med osebjem in varovanci, kot na primer med daljšim postopkom, 

lahko pride do povečanja tveganja za prenos virusov.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v salonu/lepotilnem prostoru, tako da se med osebami v prostoru lahko 

zagotovi omejevanje socialnih stikov. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.

2. Varovanci in zaposleni naj izvajajo higieno rok ob vstopu v salon/lepotilni prostor in izhodu iz njega. Osebje naj pri izvajanju higiene rok 

pomaga varovancem, ki tega ne morejo opraviti samostojno. Zaposleni, ki se gibajo med varovanci, morajo izvajati higieno rok.

3. Bolnim varovancem ne sme biti dovoljen vstop v salon/lepotilni prostor.

4. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja.

5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.

6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.

7. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo varovancem, obiskovalcem in osebju za uporabo za vse površine, ki se jih 

pogosto dotika.

8. Uporabi preprog v teh prostorih se je treba izogibati, ker učinkovito razkuževanje preprog ni možno.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Lepotilni prostor



Prostori za posebno obravnavo in postopki globinskega čiščenja

● Razkuževanje preprog

● Razkuževanje vzmetnic

● Odpravljanje neprijetnih vonjav

● Razkuževanje z UV svetlobo 

● Odstranjevanje razlitij telesnih 

tekočin
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IZDELKI, KI JIH LAHKO UPORABITE

RAZKUŽEVANJE PREPROG

Naprave in pripomočki TASKI

Sredstvo za razkuževanje 
preprog

Priporočamo uporabo naslednjega sredstva, 

ki je preskušeno glede združljivosti in ima 

certifikat WoolSafe*

Sredstvo za 

preproge 

TASKI Pro 

30/45

* Pred uporabo vedno preskusite detergent na neopaznem mestu, da preverite obstojnost barve in združljivost materiala.
* Preverite razpoložljivost lokalnih sredstev. Preskušanje združljivosti je opravljeno na preprogah proizvajalca LANO

Uporaba

Posesajte preprogo Pripravite delovno
raztopino razkužila.
Raztopino zmerno
razpršite po preprogi,
vendar največ 40 do
50 m2 naenkrat.
Pustite učinkovati
približno 5 minut.
Poškropljena površina
se ne sme posušiti.

Vlijte čisto vodo v 
rezervoar za svežo vodo 
na razpršilno-ekstrakcijski 
napravi.

Pozor: Uporabiti morate 
ekstrakcijsko krtačo

Preprogo pršite in sesajte s
pomikanjem nazaj, tako da
se proge prekrivajo.
Priporočljivo je, da
preprogo pršite in posesate
vsaj dvakrat oziroma
tolikokrat, dokler voda v
rezervoarju za povratno
vodo ni čista. Če v
rezervoarju za umazano
vodo nastaja pena,
uporabite sredstvo proti
penjenju.

Vlakna preproge
privzdignite s krtačo
ali grabljami za
preproge. Pustite, da
se preproga
popolnoma posuši.
Čas sušenja je od 8 do
24 ur in hoja po
preprogi je dovoljena
šele po preteku tega
časa.

Izpraznite razpršilnik,
rezervoar za svežo in
povratno vodo na
razpršilno-ekstrakcijski
napravi. Izperite
rezervoarje s čisto vodo.
Očistite naprave in kabel
z vlažno krpo. Kabel
ohlapno navijte.

OXIVIR PLUS
Doziranje 1,5 % 
Čas stika 5 min

TASKI  

Aero 8

Razpršilec 
TASKI 7,5 l

Po odpustu varovanca, pred ponovnim 
odpiranjem sobe

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVO

1
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Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.
*for viruses
**All products shown are for illustration purpose 
only. Actual product may vary due to local 
availability

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVO

Dnevno v primeru epidemije, če ni zaščitne 
prevleke

RAZKUŽEVANJE VZMETNIC

MetodaČistilno razkužilo 

Oxivir Excel 

Doziranje: 2 %

Čas stika: 5 min

Izdelki, ki jih lahko uporabite

Uporaba

Odstranite 
prevleko za 
vzmetnico (če 
se uporablja).

V vedru/plastenki 
pripravite 2-odstotno 
raztopino sredstva 
Oxivir Excel in z njo 
namočite krpo.

Očistite in 
razkužite zaščitno 
prevleko za 
vzmetnico.
Odstranite 
zaščitno prevleko.

Očistite in 
razkužite 
vzmetnico z 
raztopino.
Čas stika naj bo 
5 min.

Obrnite vzmetnico
na drugo stran
in ponovite postopek
na tej strani.

Pustite, da se 
posuši na zraku, 
nato na vzmetnico 
navlecite zaščitno 
prevleko in 
prevleko (če se 
uporabljata).

Čistilni pripomočki TASKI

Krpa TASKI 
Ultra
ali
TASKI SUM za 
enkratno 
uporabo

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice
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MetodaSredstva za odstranjevanje 
neprijetnih vonjav

Good Sense Breakdown

Doziranje: 5 % –

nerazredčeno*

IZDELKI, KI JIH LAHKO UPORABITE

Uporaba

Uporabite nerazredčeno za 
prizadeta območja. Nalijte 
200 ml sredstva Good
Sense Breakdown v odvod 
umivalnika ali pisoarja in v 
druge odtoke. Počakajte, da 
preteče čas stika.

Uporabljate ga lahko kot
dnevno čistilo za pisoarje brez
vode kot 5 % razredčeno 
raztopino (2 potiska v 500 ml), ki 
ga razpršite po površinah in 
zdrgnete s krtačo pred 
izpiranjem.

Privzdignite poševni zgornji 
del razpršilnika Nomad, da 
ga odprete, in vstavite
1, 2 ali 3 sponke
glede na velikost
prostora (30/60/90 m²), ki 
ga želite osvežiti.

Priključite enoto v omrežno 
vtičnico. Intenzivnost dišave 
lahko uravnavate z nastavitvijo 
moči motorja na podstavku 
enote. 
Sponke zamenjajte na vsakih 8–
10 tednov.

ODPRAVLJANJE NEPRIJETNIH VONJAV
Ponovno zagotovite sveže in prijetno okolje

Neprijetne 
vonjave

Odišavljene 
molekule 

aktivnega gela

Razpršilnik dišav Good Sense Nomad s 
patentirano tehnologijo aktivnega gela Popolna odstranitev neprijetne vonjave v 30 minutah
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Tehnologija razkuževanja MoonBeam™3 Disinfection Technology©

Tehnologija razkuževanja 
MoonbeamTM3

IZDELKI, KI JIH LAHKO UPORABITE

Uporaba po čiščenju in razkuževanju

Tehnologija UV-C svetlobe: napredno ročno razkuževanje

Osnovno enoto postavite, na mesto, ki 
ga želite razkužiti. Zablokirajte kolesca, 
tako da pritisnete nožni vzvod. Zasukajte 
pokrov za daljinsko upravljanje,
da ga odstranite z osnovne enote.

Priključite napajalni kabel v 
ozemljeno stensko vtičnico.

Premaknite MoonBeam™ 3 na 
površino za razkuževanje.

Ročice postavite v položaj obrnjenega 
»simbola miru« in nastavite kot luči 
tako, da vsaka ročica zajame površino 
velikosti 7’ (2,1 m) krat 11’ (3,3 m).

MoonBeam ™ 3 bo izvajal 
razkuževanje ciljnega območja za čas 
trajanja, ki ste ga izbrali na osnovni 
enoti. 
Izberite cikel v trajanju 3 minut.

Pokrov za daljinsko upravljanje
postavite izven sobe ob vratih. Pokrov 
za daljinsko upravljanje ima vgrajeno 
varnostno funkcijo, ki vključuje senzor 
bližine za zaznavanje odprtja vrat med 
delovanjem MoonBeamTM 3.

Pritisnite tipko za vklop in počakajte nekaj sekund, da se sistem 
pripravi za uporabo. Pritisnite tipko za zagon na pokrovu za 
daljinsko upravljanje, da zaženete cikel razkuževanja. Po zaključku
razkuževanja bo na pokrovu
za daljinsko upravljanje svetil indikator dokončanega postopka. 
Ciljna površina je zdaj razkužena in
pripravljena za uporabo.

7

Za podrobnejše informacije o izdelku glejte 
uporabniški priročnik za MoonBeam™ 3.
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PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVO

PO ČIŠČENJU

1. Odložite 

umazane 

krpe v vrečo 

za umazano

perilo

3. Razkužite 

si roke

2. Zavrzite

uporabljene 

rokavice

ODSTRANJEVANJE RAZLITIJ TELESNIH TEKOČIN 
(TRDE TALNE IN DRUGE POVRŠINE)

MetodaČistilno razkužilo 

Oxivir Excel 

Doziranje: 2 %

Čas stika: 5 min

V razpršilni plastenki

Izdelki, ki jih lahko uporabite

Uporaba

Sredstvo Oxivir Excel 
razpršite 
na prizadeta 
območja in okolico 
na oddaljenosti do 
1 m,  vključno s 
predmeti/ 
pohištvom. Čas stika 
naj bo 30 sekund.

Po mestu razlitja 
potresite zavoj 
absorpcijskih granul 
in počakajte, da 
granule 
vpijejo razlito 
tekočino.

Poberite granule
z lopatico in
jih odvrzite v
vrečo za odpadke.

Ponovite 1. korak,
pri tem bodite 
pozorni na fuge in 
razpoke, saj se v njih 
lahko zadržujejo 
umazanija in 
bakterije. Čas stika 
naj bo 1 minuto.

Očistite površino z 
ustreznim čistilom v 
skladu z režimom 
čiščenja.

Pustite, da se 

posuši na zraku.

Zavrzite vse 
onesnažene 
materiale in 
varovalno opremo 
kot kontaminirane 
odpadke.

1
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*Vsi izdelki so navedeni 

zgolj za ponazoritev. Izdelki, 

ki so dejansko na voljo, so 

lahko različni glede na 

lokalno razpoložljivost


