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OBRAVNAVA OSEBE S SUMOM NA NOV KORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 

V OSNOVNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
 

 

 

1 Vključno Hongkong in Macao. Glede na širjenje SARS-CoV-2 se bodo dodajala območja s 
povečanim tveganjem. 

2OVO (osebna varovalna oprema) 
- pregled bolnika v osnovnem zdravstvenem varstvu brez odvzema kužnin in brez 
postopkov, pri katerih nastaja aerosol (npr. intubacija, oživljanje): maska IIR z vizirjem (s 
trakci), rokavice za enkratno rabo, vodoodporni plašč. 
- pri odvzemu kužnin, izvajanju postopkov, pri katerih nastaja aerosol (npr. intubacija, 
oživljanje), ali obravnavi bolnika v bolnišnici: maska FFP3, zaščitna očala, nitrilne rokavice, 
kapa, vodoodporni plašč. 
 
 

Bolnik z vročino ≥38°C IN akutno okužbo dihal ali pljučnico

IN

bivanje na Kitajskem1 v 14 dneh pred začetkom bolezni ALI tesni stik s potrjenim 
primerom okužbe s SARS-CoV-2

Bolnik naj si nadene kirurško masko in 
zdravstveni delavec OVO2.

Izolacija3 bolnika.

Obvestilo epidemiologu OE NIJZ
v pripravljenosti 24/7

Odvzem kužnin in transport do 
diagnostičnega laboratorija4.

Odpust v domačo oskrbo z navodili5 ali napotitev6 v bolnišnico sekundarne ravni po 
predhodnem obvestilu7.

Zračenje prostora ali reševalnega vozila, čiščenje in razkuževanje površin, odstranitev 
infektivnih odpadkov8.



3Standardna, kapljična in kontaktna; pri odvzemu kužnin, izvajanju postopkov, pri katerih 
nastaja aerosol (npr. intubacija, oživljanje), ali obravnavi bolnika v bolnišnici pa aerogena. 
Podrobna navodila: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Smernice-
NAKOBO-za-strokovnjake.pdf 

4Dakronski ali krtačast bris nosno-žrelnega prostora in/ali žrela (izjemoma bris z bombažno 
vatenko), ki ga potopimo v gojišče za respiratorne viruse (kot za virus influence); najustreznejši 
pa so vzorci spodnjih dihal (aspirat traheje, brohoalveolarni izpirek). Na napotnici/spremnem 
listu označimo »RT-PCR novi koronavirus (Vuhan)«. Transport pri sobni temperaturi znotraj 2 
ur, sicer shranimo pri 4°C za največ 24 h. Pri bolnikih s sumom na okužbo s SARS-CoV-2 je 
potrebno po presoji zdravnika izključiti tudi virusne in bakterijske povzročitelje okužbe dihal. 
Podrobna navodila za odvzem in transport vzorcev ob sumu na okužbo z novim 
koronavirusom najdete na naslednji povezavi. 
Diagnostiko izvajata:  

 Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, Zaloška 4, 
1000 Ljubljana: Laboratorij za diagnostiko zoonoz in WHO laboratorij (vodja 
laboratorija: prof. dr. Tatjana Avšič Županc), v rednem delovnem času pokličite na 01/ 
543 74 00; izven rednega delovnega časa pokličite dežurnega kliničnega mikrobiologa 
na 01/ 543 72 65.  

 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Oddelek za medicinsko 
mikrobiologijo Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor. Redni delovni čas: ponedeljek - 
petek 7 - 21:30, sobota 7- 12, nedelje in  prazniki 8 - 12. Tel. v rednem delovnem času 
02 45 00 269. 

 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Laboratorij za 
javnozdravstveno virologijo, Bohoričeva 15, 1000 Ljubljana. Delovni čas: ponedeljek - 
petek 7- 15. Tel. 01 43 42 610. 

5Navodila za bolnika z novim koronavirusom v domači oskrbi najdete na naslednji povezavi.  

6Prevoz v osebnem avtu ali reševalnem vozilu. 

7Odločitev o hospitalizaciji se presoja od primera do primera. Zdravljenje poteka po presoji 
lečečega zdravnika. 

8Podrobna navodila: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Smernice-
NAKOBO-za-strokovnjake.pdf  
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