VISOKO RIZIČNI TESNI KONTAKT (za MDPŠ)
Opredelitev tesnih kontaktov
Tesni kontakti so osebe, ki so bile v stiku z bolnikom s COVID-19 v roku 48 ur pred pojavom simptomov in
v obdobju 14 dni po nastopu bolezni pri bolniku s COVID-19. V primeru asimptomatske okužbe se kot
datum pojava simptomov upošteva datum molekularne (PCR) potrditve testa.
VISOKO RIZIČNI TESNI KONTAKT
- osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s COVID-19 in
- ostale osebe v skladu s priporočili, opisanimi v spodnji tabeli.
Neposredni stik (face-to-face) na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min
Drugi fizični stik ali stik z izločki (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov)
Bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v
zdravstveni ustanovi...)
Druženje (skupna malica, druženje pri isti mizi)
Potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra
Uporaba zaščitne opreme in higiena rok v skladu z navodili
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V kolikor oseba na vsaj eno od prvih petih vprašanj odgovori z DA oz. na zadnje vprašanje z NE, ga smatramo kot
visokorizočni kontakt in zanj predlagamo karanteno. Za morebitne nejasnosti pri odločanju se posvetujemo s kolegi
epidemiologi.

TESNI KONTAKT V ZDRAVSTVU
 Oseba, izpostavljena bolniku ob zdravstveni oskrbi oz. v zdravstveni ustanovi: nezaščiten stik brez
ustrezne osebne varovalne opreme zdravstvenih delavcev z bolnikom.
Tesnim kontaktom v zdravstvu glede odsotnosti z dela oziroma premestitvi na drugo delovno mesto svetuje
Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) zdravstvene ustanove.
Pri presoji upošteva raven izpostavljenosti, delovno mesto zdravstvenega delavca (npr. delo z
imunokompromitiranimi bolniki) in vzdržnost delovnih procesov zdravstvene ustanove ob naraščajočem
pomanjkanju zdravstvenega osebja.
TESNI KONTAKT V DSO/SVZ
 Oseba, izpostavljena bolniku ob zdravstveni oskrbi v DSO/SVZ: nezaščiten stik brez ustrezne
osebne varovalne opreme zdravstvenih delavcev z bolnikom.
Tesnim kontaktom v DSO/SVZ glede odsotnosti z dela oziroma premestitvi na drugo delovno mesto svetuje
koordinacijska skupina, imenovana za izvajanje zdravstvene dejavnosti v posameznih DSO/SVZ.
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