
Aktualne informacije in navodila

Ta rubrika jc namcnjena posred(>Y:lIlju najaktualnejših informacij, zato predlagamo, da jc umcščena
na vrh strani.
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Splošno o novem koronavirusu SARS-CoV-2

KAI JE KORONAVIRUS?

Koronavirus povlfoh virusno bolezen, ki se kaže s simplom" podobnimi gripi. Pr; približno 80 %
okuženih poteka v lažji obliki, težji potl'k naj bi imE'lo približno 20% zbolelih. Ocenjuje se, da je smrtnost
po okužbi pribliino 2 %. Za potrditev ali izklju(ilev okužbe lnovim kOfonavirusom je potrebno
mikrobiolo~ko testiranje.

SIMPTOMI PRENOS VIRUSA PREVENTIVA....- .•._"'"
'-",_tuta • .• !.r,••••••"'"o ••• O hpljltnG< @ R"""o ••••••••••otI•.- ".IIoRj<rn 011

~Ihanjo•••••••••• tokiO_in

•••• u • ' •• doll_ •• .ojU", -6"tt 1.01_.
<j; ••• ni ••••

c?
~

1I••••• ;1.im011"", I @) K.o~i&lt.lro_ ••.

•
~

okuh •••••• ""

f 1.0111<0"'''' al lzotINIII" ppnit1
11.000 pototjo "'" ••• "' •••• k]oo< ••

I••••••lotl••• ••d~ nlJkoijudl.

• ",iii ••h

o @ oboI"''''
••••••• lI ••• ml @,. •• i.naml _ •••••••1;"',._

ll«I ••••••

Rll.tNE SKUPINE:
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V Slo\"cnijiSO žC potrjeni primeri okužbe 7.novim koronavirusom SARS-CoV-2.

Novi koronavlrus SARS-CoV~2 povzroča bolezen, ki jo imenujemo bolezen COVID-19.

Bolezen COVID-19 je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Bolezen se kaže
s slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami \" mišicah. vročino nad 38QC, kašljem in pri težjih
oblikah 7.občutkom težkega dihanja. Podatki kažejo, da bole7.en v kar 80 % poteka blago in jo
ljudje prebolijo brez zapletov.
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Splošna navodila: preprečevanje okužbe s koronavirusom

Pri preprečevanju okU7:bc z novlm korona,,;rusom SARS~CoV-2 je tako kot pri drugih nalezlji\'ID
boleznih, ki povzročajo oku7:be dihal, priporočljivo up()šteyati naslednje vsakodnevne prenntivne
ukrepe:

• Izogibamo se tesnim !Otikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj
bo vsaj 1,5 metra.

• 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.

• \' primeru, da votla in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko
razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razku7:ilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo
za roke jc namenjeno samo 7.unanji uporabi. Sredsn'a za čiščenje oziroma ra7.kuže,"anje
površin niso namenjena čiščenju ali razkuževanju kože.

• Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask nt
potrebna.

• \' času pon:čancga pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, ,. karerih se
zadržuje ,.eliko šte"ilo ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
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Pravilna higiena kašlja
-- Novi koronavirus SARS-CoV-2--
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Papirnat robček po vsaki
uporabi odvrzite v ko~.

Po ka~ljanju/klhanju si umijte
roke z milom ter vodo.

Yet lntormadj na spletni strani Nacionalnega In~lltula za Javno zdravje: www.nijz.sL
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Nasveti za umivanje rok
Novi koronavirus SARS-CoV-2 --
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Z milom. ki ga nanesemo po celotni povrSini rok.
si drgnemo roke 1 minuto, po vseh predelih

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

S papirnato brisato za enkratno uporabo si
roke obriSemo do suhega.

Pipo zapremo s papirnato brisačo in pazimo.
da se je z umili mi rokami ne dotaknem o vet.

vec. inlormacij na splelni sIrani Nacionalnega InstiMa Z8 javno zdravje: www.nijz.sl.
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Navodila: izvajanje študijskega procesa

Trenutna epidemiološka situacija ne narekuje sprejema posebnih ukrepov, zato Uni,"erza "
Ljubljani ni sprejeb splošnih omejite,- ali prilagodite," pri opravljanju študijskega procesa in
aktivnosti.

Ustrezni ukrepi bodo sprejeti, če bo to zahtevala epidemiološka situacija in bodo to
priporočilc državne institucije (Ministrstvo za zdravjc, Nacionalni inštitut za javno zdravje
ali Vlada Republike Slovenije).

Skladno z navodili NIJZ je potrebo upoštevati naslednja splošna navodila:

Navodila: zaposleni

Kako ukrepa zaposleni, če zboli z znaki in s simptomi COVID-19 (akutne okužbe dihal)?
Če nposleni zboli z znaki akutne oku7:be dihal (vročina nad -'SoC, kašelj, težko dihanje) in se je vrnil
i7:območij, kjer se pojavlja koronavirus ali je bil v stiku z bolnikom iz teh področij (seznam območij
je dostopen na spletni strani ~1]Z), naj ostane doma o7:iroma se umakne v ločen prostor in drži
,'seh pre,'entivnih ukrepov (v'lodr7:ujerazdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi, higiena rok,
higiena kašlja, razkuže\'anje površin, prezračevanje prostorov). Po telefonu naj se posvetujte 7:
7:dravstveno službo (izbrani osebni zdravnik 7.aposlene~ra \" rednem delovnem času; de7.uma
zdravst\'Cna slu7.ba i7:"en delovnega časa), kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih.

o svojih bolezenskih znakih in svoji odsotno!olti mora zaposleni obvestiti svojega
nadrejenega, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral.

r
Kako ukrepa zaposleni, če se vrača iz tujine in je zdrav?
Če se zaposleni vrača iz območij, kjer se pojaY1janovl korona\'irus (seznam območij je dostopen na
spletni strani NI]Z) in ne kaže znakov bolezni, posebni ukrepi (samoizoL-tcija)niso potrebni. Te
osebe so bhko normalno vključene" delovni kolektiv. Priporočeno je, da se te osebe še posebno
pozorno držijo vseh pre\'Cntivnih ukrepO\' in natančno spremljajo morebitne spremembe svojega
7:draVSf\'Cllebr.lstanja. Y primeru kakršnih koli sprememb zdra\'sf\"enega stanja pa naj se o teh
nemudoma pos,'erujejo z zdra,"stveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlcllc"ga v rednem
delO\'nem času; dežurna zdra\'sn'cna slu7:baiZ\'ClldelovllCbr.lčasa)_

Posebna koordinacijska skupina UL je skicnila, da so izjema osebe, ki delajo neposredno z bolniki
oz, z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z ,"aro,-anci
v posebnih :mvodih, \' domO\"ih starej;ih občanov itd.). Za tc osebe se priporoča samoizolacija.
Za take osebe torej veljajo, v primeru da so bilc v zadnjih 14 dneh na območjih, kjcr jc prisoten
korona,;ms, bilc v stiku z ljudmi iz teh območij ali sumijo, da bi bhko bile okužen(~ s
koronavirusom, sledeča navodila:
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• naslednjih 14 dni ne iznljate kliničnih ,'aj in ostalih aktimosu v kliničnem okolju ali z rizičnimi
skupinami, ne glede na svoje zdravstveno počutje,

• n tem ob\'estite svojega nadrejenega in kadrovsko slu7.boUL MF, ki bo vašo mbotnost ustrezno
evidemirala,

• če se \"am ,. tem času pojavijo znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom (pm'išana telesna
temperatura, kašelj, težko dihanje) o tem po telefonu ali elektronski pošti obvestite zdra\'stveno
službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dcžurna zdra\'stvcna
služba iz,-en delovnega časa); v takem primeru se senda umaknite tudi z delO\"nega okolja na
fakulteti.

• ne hodite ,. ambulanto nenapovedano. da nc boste oku7.ili šc drugih,

• če" 14 dneh ne boste zboleli, se lahko nnete tudi k iz\'ajanju kliničnih vaj in osralili. akti\"nosti
,- kliničnem okolju,

• poleg teh navodil 7.a ,'ključcvanje '" delo v kliničnem okolju upošte\"aJrc mdi ,-sa navodila
posamezne inštitucije, kjer se vključujetc v njihov proces dela.

Navodila: Študenti

Kako ukrepa študent, če zboli s simptomi COVID-19 (akutne okužbe dihal)?
Če študcnr zboli z znaki akutne okužbe dihal (nočina nad 38°C, kašdj, rc::i:kodihanje) in se je vrnil
i7.območij, kjcr se pojavlja koronavirus in kjer je znano, da obstaja epidemija korona\'irusa ali je bil
v stiku z bolnikom il. teh področij (seznam območij je dostopen na spletni strani NIjZ). naj ostane
doma in se ne udelcžuje organiziranih oblik pouka oziroma se umakne v ločen prastor rcr drži
,oseh preventivnih ukrcpO\' (yzdtŽuj(' razdaljo \"Saj 1,5 mctra strall od ostalih ljudi, higicna rok,
higicna kašlja, razkužcvanje površin, prezračevanje prostoray),
Študent naj se po telefonu posvetujte z zdraystyeno službo (izbrani osebni zuranlik ,. redncm
ddonlem času, dežurna zdtaysn-cna slu7.ha izven delovnega časa), kjer bo prejel nan,dila o
nadaljnjill ukrepih,

o svojih bolezenskih znakih Jn svoji odsotnosti mora študent dosledno obvestiti nosilca
predmeta, ki bo odsotnost ustrezno cvidentiral. Nosilec predmcta bo določil način
nadomc~tirve študijskih obveznosti.

Kako ukrepa študent, ki se je v zadnjih 14 dneh zadrževal v območjih (velja tudi za
Erasmus+ študente, ki prihajajo iz omenjenih področij), kjer se pojavlja novi koronavims.
in je zdrav?

(~e ste se v zadnjih 14 dneh zadrže,'ali v območjih, kjer se pojavlja nm; koronavirus in kjer je ;mano,
da obstaja epidemija korana,;rusa, ali ste študent, ,"ključen v program Erasmus+, ki prihaja iz
območij, kjer se pojavlja korona,-ll-us (seznam območij je dostopen na spletni strani NIJ%), in stc
zdravi, posebni ukrepi niso potrebni in se lahko vključite v študijski proces.
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Posebna koordinacijska skupina UL je sklenila, da so izjema študenti, ki prihajajo v neposredno z
bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z
ntovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov itd.). Za take študente se priporoča
samoizolacija, \+ primeru če so bili v zadnjih 14 dneh na območjih, kjer je prisoten koronavirus,
bili '" stiku z ljudmi iz teh območij ali sumijo, da bi lahko bili OkU:7:elles koronavirusom, in sledeča
navodila in omejitve:

• naslednjih 14 dni se ne udeležujte organiziranih oblik pouka kot klinične vaje in ostale
aktivnosti v kliničnem okolju ali z nzičnimi skupinami, ne glede na S,"ojc zdravst\"cno počutje,

• o svoji situaciji obvestite nosilca predmeta in Referat za dodiplomske študente UL 11F
(referat@mf.uni-Ij.si), ki bodo "ašo odsotnost ustrezno evidentir31i, Erasmus+ študenti
obvestijo ~[ednarodno pisarno UJ. ~IF

• nosilce ptedmeta bo določil način nadomestit\"e študijskih obveznosti,

• če '" 14 dneh ne boste 7.holcli, se lahko normalno ,"ključite v študijski proces brez omejitev,

• če se vam ,. tem času poja';jo simptomi in znaki, ki ka7.ejo na okužbo s kocona virusom, o tem
po telefonu ali elektronski pošti obYesnte zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik študenta
v rednem delovnem času; dežurna zuravst\"Cna služba izven delO\"nega časa); v takem primeru
se senda umaknite iz okolja na fakulteti in se držite vseh preventivnih ukrepov,

• ne hodite v ambulanto ncnap0Yedano, da ne boste okužili še drugih.

Studente pozivamo, da v okviru študijskega procesa, ki poteka v UKC Ljubljana in drugih
zdravstvenih ustanovah dosledno upoštevajo navodila in morebitne omejitve, ki jih izdajo
te ustanove.

Dodatne informacije

Nacionalni inštitut za javno zdravje
www.nij?.sils likorona \;rus- 20 19-nC(lV

Ministrstvo za zdravje
www.gm".si/podrocja /zdra vjc (preven riva -in-s krh- za-zdta vje Iobvladm"a njc-nalezljivih-
bolezni/korona\;rusl

Telefonske informacije NIJZ
Vsak dan mcd 9. in 17. uro je na NI]7. odprta telefonska številka za splošno javnost: 031646
617, na luneri je zdravnik na voljo za pogovor z zaskrbljenimi prebivalci in jim skuša odgovoriti
na njihO\.a specifična ''Prašan ja.
Pogosta vprašanja in odgovori NIJZ
Pogosto 7.asfavljena vprašanja in odgovori NI]Z so dostopni na fej povezavi:
htrps: IIw\\'"\'" .nij z.si (sl/korona ,;rus- pogosta -'1' rasanja -in -odW)vori

Infoffilacijski elektronski naslov UL MF
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Na elektronskem naslovu korol1~l\'irus@mf.uni-1j.si lahko zaposleni in študenti UL ~fF prejmete
dodatne informacije y Z\-e7i 7 ukrepi ob pojan.! nm'ega korona\'irusa.
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