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Datum: 20.3.2020 

PRIPOROČILA PODJETJEM 

Štab Civilne zaščite in Občina Braslovče pozivata podjetja, ki skladno s trenutnimi ukrepi 

Vlade RS še poslujejo, naj dosledno skrbijo, da zaposleni upoštevajo ukrepe in 

priporočila NIJZ za omejitev širjenja virusa: 

• 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.  

• 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. 

 

Odgovorna oseba naj poskrbi, da se prostori redno čistijo in razkužujejo predmeti in 

površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in 

oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.). 

V kolikor se izkaže, da je kdorkoli v njihovem kolektivu zbolel oziroma kaže znake 

obolenja, naj se umakne v ločen prostor. Po telefonu naj se posvetuje z osebnim 

zdravnikom v delovnem času ali dežurno zdravstveno službo izven delovnega časa, kjer 

bo prejel nadaljnja navodila. Navodila je potrebno dosledno upoštevati. 
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Vsi zaposleni in njihove družine, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu, naj bodo v 

samoizolaciji po navodilu zdravnika. V primeru pojava simptomov okužbe s 

koronavirusom ali poslabšanja bolezni je prav tako potrebno kontaktirati zdravstveno 

službo po telefonu in slediti njihovim navodilom. V kolikor potrebujejo kakršnokoli 

pomoč pri oskrbi z živili, zdravili ali higienskimi pripomočki, se lahko obrnejo na Civilno 

zaščito Občine Braslovče na brezplačno telefonsko številko 080 26 46. 

Ravnajmo odgovorno in zaščitimo zaposlene in njihove družine. 

 

Rok Ušen 
Poveljnik Civilne zaščite 
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