NAVODILA ZA VARNO UPORABO OVO

Priporočena oprema za osebje na kontrolni točki:
Oseba, ki izvaja meritve:
ZAŠČITA:
Dihal
Oči
Rok
Telesa

Priporočena stopnja zaščite.
Maske, ki nudijo FFP2 in FFP3 stopnjo zaščite
Zaščitna očala ali obrazni ščit
Latex ali nitril rokavice
Tyvek

Oseba, ki izvaja podporo merilcu:
ZAŠČITA:
Dihal
Oči
Rok
Telesa

Priporočena stopnja zaščite.
Kirurška maska ali FFP2 ali FFP3
Zaščitna očala ali obrazni ščit
Latex ali nitril rokavice
Zadostuje RKS uniforma

Kratka navodila:
1. Vedno se uporablja dvojni par rokavic. Notranji par se navleče čez rokav tyveka
in ob menjavi se menjajo samo zunanji pari rokavic. (preden nadenemo novi
zunanji par, se notranji par rokavic razkuži)
2. Ko oblečete novi tyvek si razkužite roke, namestite prvi (notranji par rokavic)
tako, da sega rob rokavice čez rokav tyveka, nato namestite drugi zunanji par
rokavic, njih potem menjate. Notranji par se odstrani samo, ko se slačite iz
tyveka.
3. Masko, ko ste že zaščiteni (med opravljanjem dela potrebujete menjavo), vam
zamenja drugi član ekipe. Odstrani vam masko in pri tem pazi da se ne dotika
obraza, zamenja svoje zunanje rokavice (notranji par pred tem razkuži) in vam
namesti novo masko na vaš obraz. Ko greste na WC, se tyvek sleče in zavrže.
Zato se priporoča, da preden se oblečete, obiščete WC.
4. Kirurška maska se menja na vsake 2h ali pa takoj, ko postane vlažna.
5. FFP3/FFP2 z nepovratnim ventilom se lahko uporablja do 12h, če zaradi
dihanja maska postane vlažna, jo zamenjajte za novo. VES ČAS PAZIMO, DA
SE NE DOTIKAMO SPREDNJE STRANI MASKE. ČE SE DOTAKNEMO,
NEMUDOMA IZVEDEMO RAZKUŽEVANJE ROK. Zato mask med delom ne
premikamo z obraza na vrat.
6. FFP3 maske naj uporabljajo tisti, ki izvajajo meritve na osebah, medtem ko so
kirurške maske namenjene podpornemu članu, ki skrbi za merilca.
7. Zunanje rokavice menjate po vsaki meritvi, ki je pokazala povišano
temperaturo. Prav tako, če sumite, da je oseba okužena, če kaže znake okužbe
in pa če sumite, da ste se dotaknili kontaminirane površine. Takrat zamenjate
zunanjo rokavico, razkužite notranje rokavico in nato nadenite nov zunanji par.
8. Termometer se razkuži v primeru:

a. če se dotaknete pacienta,
b. po pozitivnem merjenju temperature, ali če sumite da je oseba
kontaminirana.
9. MERITVE S TERMOMETRI SOPOTNIKOM IZVAJAMO SKOZI SOPOTNIŠKO
OKNO (steklo mora biti spuščeno) IN SE NE SKLANJAMO ČEZ VOZNIKA ALI
DRUGE POTNIKE. ISTO VELJA ZA OSTALE POTNIKE V VOZILU. Meritev
izvajamo skozi njim najbližje okno.
10. VES ČAS SLEDITE PRAVILOM ZA RAZKUŽEVANJE ALI UMIVANJE ROK.
NE KRAJŠAMO ALI OPUŠČAMO POSTOPKOV.
11. Potniki, ki imajo vročino in še ne kažejo znakov okužbe še niso aktivni
prenašalci (ne kašljajo, tako da se virus še ne širi aktivno, širi pa se če se oseba
dotakne ust in nato površine). V takih primerih pazimo, da zamenjamo rokavice
in razkužimo termometer. Potniku bi v tem primeru ponudili še uporabo kirurške
maske (če jih je na zalogi dovolj), da se virusu omeji širjenje.
12. ODPADKE (MASKE, TYVEK, OČALA, ROKAVICE, …) SE ZAVRŽE V ČRNO
VREČO ZA SMETI, ZAVEŽE IN ODVRŽE V SMETNJAK ZA MEŠANE
KOMUNALNE ODPADKE.
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