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PRAVILNA UPORABA ZASCITNE VAROVALNE OPREME TER UMIVANJE IN RAZKUZEVANJE 

ROK 

Veliko v teh dnevih govorimo o koronavirusu, uporabi zaščitnih sredstev, kot so maske in 

rokavice, premalo pa smo seznanjeni s tem, da nam zaščitne maske in rokavice dosti ne 

pomagajo, če z njimi ne rokujemo pravilno in ne skrbimo za ustrezno higieno rok. 

Pomemben je tudi postopek uporabe. Zato sem vam pripravila kratke napotke. 

Higiena rok 

S higieno rok preprečujemo nastanek in širjenje okužb. Higiena rok je sestavljena iz 

naslednjih korakov: higiensko umovanje rok, razkuževanje rok, nega kože rok, uporaba 

rokavic, tehnika nedotikanja. 

 

Na naših rokah je vedno prisotna stalna in prehodna mikrobna flora. 

 

Stalno mikrobno floro sestavljajo mikroorganizmi (bakterije in gljive), ki so normalno prisotni 

na rokah in nekaterih sluznicah zdravih ljudi (na sluznici prebavil, nosne votline in žrela, v 

sečnici in nožnici). Mikroorganizmi stalne mikrobne flore so pomembni za normalno 

delovanje našega organizma in preprečujejo kolonizacijo s patogenimi bakterijami. S 

človekom so v soodvisnem sožitju. V primeru znižane imunske odpornosti se mikroorganizmi 

stalne mikrobne flore prekomerno razmnožijo in povzročijo bolezen. Stalna mikrobna flora 

ima zaščitno in varovalno vlogo, saj nas ščiti pred vdorom patogenih (bolezenskih) 

mikroorganizmov. 

 

Prehodna ali kontaktna mikrobna flora so mikroorganizmi, ki se začasno naselijo na naši 

koži ali sluznici in povzročijo okužbo. Do okužbe pride, če je koža na rokah poškodovana ali 

vneta (uporaba kemikalij, napačna mila in razkužila, slaba nega rok). Pridobimo jo z 

dotikanjem in prijemanjem oseb ali predmetov, oziroma s prehodom z nekega dela telesa na 

roke. Prehodna flora rok se nenehno spreminja, prenaša se posredno ali neposredno. 

Odstranimo jo s pravilnim higienskim umivanjem in razkuževanjem rok. 

 

Kdaj izvajamo higiensko umivanje rok 

Higiensko umivanje rok izvajamo v naslednjih primerih: 

 Ob prihodu na delovno mesto in ob odhodu domov 

 Pri prehodu iz nečistih tehnik dela na čiste 

 Kadar imamo na rokah vidno umazanijo ali mokre roke 

 Po uporabi sanitarij 
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 Po uporabi robca pri kihanju, kašljanju, brisanju nosnih izločkov 

 Po stiku s predmeti in površinami, ki so lahko okužene 

 Pred rokovanjem s hrano, čistim prerilo, zdravili 

 Po uporabi rokavic in maske 

 

Izvedba higienskega umivanja rok 

Kadar je večja možnost okužb (pri zdravstvenih delavcih pa je to pravilo), na rokah ne nosimo 

nakita, nohti naj bodo kratki. Umivalnika se ne smemo dotikati niti z obleko, niti z rokami.  

1. Z nadlahtjo ali s komolcem odpremo pipo in naravnamo ustrezno temperaturo. 

2. Z eno roko naredimo skodelico, z drugo iztisnemo zadostno količino mila, za iztiskanje 

mila uporabimo zadnjo tretjino dlani 

3. Milo razmažemo, z večkratnimi gibi (5-10x – cca. 60s) milimo po sledečem vrstnem 

redu: 

 Dlan proti dlani 

 Palci obeh rok (kot da jih molzemo) 

 medprstni prostori + preklop prstov 

 Veriga (obnohtna kožica in konice prstov) 

 Skodelica (konice prstov obeh rok) 

 Hrbtišče obeh rok 

 S krožnimi gibi namilimo zapestje 

 Roke dobro splaknemo (zdravstveni standard: od konic 

prstov proti zapestju) 

  in jih temeljito osušimo s papirnatimi brisačami. 

 

Razkuževanje rok 

Kadar nimamo možnosti, da si umijemo roke in med različnimi fazami dela, si roke 

razkužujemo. 

Razkuževanje rok je ukrep za preprečevanje prenosa okužb z rokami. Pri razkuževanju rok v 

kožo vtiramo alkoholne pripravke (antiseptike), ki so v obliki raztopin ali gela. Imajo širok 

spekter delovanja.  

Roke si razkužujemo: 
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 Pred začetkom dela, pred odmorom, po končanem delu 

 Pred neposrednim stikom s pacientom in po njem 

 Pred uporabo rokavic in po njej 

 Po nameščanju in odstranitvi maske 

 Po dotiku z okuženimi površinami in predmeti 

 V drugih primerih glede na specifiko dela 

Izvedba razkuževanja rok. Tehnika razkuževanja rok traja od 30 do 60 sekund, oz. toliko 

časa, da je koža suha: 

 Na dlan nanesemo zadostno količino razkužila 

 Z večkratnimi gibi vtiramo razkužilo v kožo rok: dlan ob dlan, konice prstov obeh rok, 

medprstne prostore, palce obeh rok, hrbtišče obeh rok. 

 

Kako delujejo razkužila 

Imajo širok spekter delovanja. Delujejo baktericidno na vegetativne oblike Gramm pozitivnih 

in Gramm negativnih bakterij. Učinkoviti so tudi proti mikrobakterijam, plesnim in nekaterim 

virusom. Slabo učinkujejo na viruse brez ovojnice (hepatitis A, rotavirusi), ne uničijo pa spor 

bakterije Clostridium difficile. 

 

Najpogostejše NAPAKE pri razkuževanju 

 razkužilo nanesemo na vlažne roke (koncentracija razkužila se zmanjša) 

 če ostanki mila ostanejo na koži rok 

 če na roke nanesemo premalo razkužila 

 izpuščanje predelov kože pri razkuževanju, zlasti konice prstov in predele med prsti 

 predhodna uporaba kreme za roke (roke si s kremo negujemo praviloma zvečer, ne v 

času delovnika, ko si pogosto razkužujemo roke) 

 

 

 

Oblačenje in odstranjevanje varovalne opreme se izvede po predpisanem postopku:  
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V nadaljevanju je opisan postopek, kot je predpisan v zdravstvu. Če na primer vi 

uporabljate rokavice in masko, je postopek pri oblačenju: najprej maska, nato rokavice, pri 

slačenju pa: najprej rokavice, potem maska. 

 OBLAČENJE: nepremočljivi predpasnik ali plašč, pokrivalo, očala, maska, pokrivalo za 

obuvala, rokavice 

 SLAČENJE: rokavice, pokrivalo, očala, maska, obuvala, predpasnik/plašč (raztrgamo 

ovratni del, zvijemo in odvržemo v koš; če je plašč za večkratno uporabo, ga obesimo 

in naslednjič ponovno uporabimo) 

Pri oblačenju si roke razkužimo pred pričetkom oblačenja in pred vsako naslednjo fazo. Pri 

slačenju si snamemo rokavice, roke razkužimo po vsaki naslednji fazi slačenja. 

Oblačimo in slačimo se, v posebnem prostoru, ki je ločen od delovnih in bivalnih prostorov 

(doma je to npr. hodnik). 

Pri odstranjevanju pazimo, da ne onesnažimo rok (ne dotikamo se zunanjega dela rokavic in 

zunanjega dela maske), delovnega oblačila in okolice. Varovalno opremo odvržemo v skladu 

z ločevanjem odpadkov ( če so za enkratno uporabo), oz. jih za pranje odvržemo v za to 

namenjeno posodo. 

 

Pravilna uporaba rokavic: izberemo ustrezno velikost, vrsto rokavic pa glede na namen 

uporabe. Če se strgajo, preluknjajo, jih zamenjamo.  

Preden si nadenemo rokavice, si roke umijemo in razkužimo. Enako po končani uporabi. V 

škatlo z rokavicami segamo samo z razkuženimi rokami. Če so rokavice za enkratno uporabo, 

jih po uporabi zavržemo v skladu z navodili za ločevanje odpadkov. 

Odstranjujemo jih tako, da se z roko ne dotikamo kože ali zunanjega dela rokavic. Najlažje to 

izvedemo tako, da na eni roki pri prstih snamemo rokavice, nato pa s to roko primemo za rob 

druge rokavice in jo snamemo tako, da prvo rokavico pustimo v dlani, drugo rokavico pa 

snamemo tako, da jo potegnemo iz roke in vanjo zavijemo prvo rokavico. Za lažje 

razumevanje sem na spletu našla nazorne slike. 
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Zaščitne maske 



Opomba: gradivo niso smernice NIJZ, je le v pomoč in za interno uporabo članom zbornice, da vam prihranimo čas pri 
iskanju tovrstnih informacij in da imate pri sebi osnovne informacije, s katerimi lahko seznanite tudi vaše zaposlene. 
Vsebino sem črpala iz gradiva za srednje šole pri predmetu Zdravstvena nega, in vam lahko služi kot pomoč pri rokovanju v 
trenutkih, kot je epidemija, ki smo ji priča. Pri uporabi vseh pripomočkov za osebno varovalno opremo, čistil, razkužil in 
podobno, upoštevajte navodila proizvajalcev.  
 
Mag. Barbara Jančar Rozman, OOZ Kamnik 

 
 

6 
 

Zaščitna maska služi za preprečevanje prenosa okužbe iz dihal. Maske so največkrat za 

enkratno uporabo. Biti mora ustrezno velika, pokrivati mora usta, nos in brado, ter mora 

dobro tesniti.  

Glede na namen uporabe, obstajajo različne vrste mask. V zdravstvu se najpogosteje 

uporabljajo kirurške maske, zaščitne respiratorne maske brez in z ventilom ter maske z 

vizirjem.  

Kirurška maska (to so tiste, ki si jo pri delu npr. nadene tudi zobozdravnik), preprečuje 

prehod izdihanih bioloških delcev od uporabnika v okolje.  

Zaščitna respiratorna maska omogoča dvosmerno zaščito. Preprečuje prehod nevarnih 

delcev, ki so v zraku. Uporablja se pri kontaktni izolaciji in pri zaščitni izolaciji. 

Masko z vizirjem uporabljamo za zaščito sluznice oči, pri izvajanju intervencij zdravstvene 

nege, kadar je možna kontaminacija s telesno tekočino (npr. pri kašljanju in pljuvanju 

pacienta). 

 

Kaj je potrebo paziti pri uporabi zaščitne maske 

Maske je potrebno uporabljati v skladu z navodili proizvajalca. 

Tako je npr. potrebno kirurške maske za enkratno uporabo menjati na 2 uri. 

Pri maskah za večkratno uporabo bi rada opozorila, da je tudi tukaj potrebna uporaba v 

skladu z navodili proizvajalca, velja pa splošen nasvet, da maske ponovno ne damo na obraz, 

če smo jo med delom sneli. V takšnem primeru priporočam uporabo nove maske, 

odstranjeno masko pa je potrebno odložiti v za to namenjeno posodo. 

Pa še eno opozorilo: koronavirus (in drugi virusi) ne vstopajo v telo samo preko sluznice ust. 

Zato bodimo previdni, da se z rokami ne dotikamo oči in drugih predelov obraza. Rokavice 

ščitijo roke, maska usta in obraz. 

Skrbimo tudi za ustrezno higieno in po potrebi razkuževanje prostorov in površin, ki se jih 

dotikamo. 

Veliko zdravja vam želim! 


