
 
NAVODILA KARITAS ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA 

KORONAVIRUSA COVID-19 IN DRUGIH VIRUSNIH OBOLENJ 
 

Navodila veljajo za vse sodelavce Karitas – tako prostovoljce kot zaposlene. 
Posebej izpostavljamo, da naj se v delo Karitas vključujejo le zdravi ljudje. 

 

1. Za vse sodelavce Karitas veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki 
so objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja (https://www.nijz.si/). 
 

2. Izogibamo se tesnim stiskom (manj kot 1,5 metra) z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive 
bolezni. 
 

3. Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust. 
 

4. V primeru, da zbolimo oziroma imamo že prve znake obolelosti, ostanemo doma. 
 

5. Upoštevamo pravila higiene kašlja (navodila na letaku v prilogi). 
 

6. Redno si umivamo roke z milom in vodo (navodila na letaku v prilogi).  
 

7. 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. 
 

8. V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih 
se zadržuje veliko število ljudi. Zato na razdelilnih mestih Karitas organizirajmo delo 
tako, da ne bo istočasno prisotno večje število ljudi. Pravočasno obvestimo prejemnike 
pomoči o uri prihoda na razdelilno mesto. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih 
prostorov.  
 

9. V primeru večjega širjenja obolenj v Sloveniji naj se starejši sodelavci in sodelavci s 
kroničnimi boleznimi (astma, diabetes, srčne bolezni) umaknejo iz neposrednega dela 
s prejemniki pomoči Karitas, ker so bolj podvrženi težji bolezni po okužbi.  
 

10. V primeru organiziranih obsežnejših karanten na posameznih območjih Slovenije, 
upoštevamo navodila civilne zaščite, policije in drugih ustanov. Ob morebitni potrebi 
za dostavo pomoči uporabnikom na dom, ravnamo v skladu z navodili prej omenjenih 
služb.  
 

Vse sodelavce in uporabnike ter obiskovalce prosimo, da z upoštevanjem 
naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb. 
Preventivni ukrepi se začnejo izvajati takoj in veljajo do preklica.  

https://www.nijz.si/

