
Coronavirus (SARS-CoV-2): 

Spoštovani obiskovalci, 

Povečani pojav infekcij s coronavirusom vpliva na javno življenje. 
Želeli bi Vas in naše sodelavce čim bolje zaščititi.  

Ker se coronavirus prenaša predvsem z neposrednim kontaktom med ljudmi, se sedaj 
odpovejmu običajnemu pozdravljanju s stiskom rok – za to prosimo za razumevanje. 
Poleg tega smo močno povečali število dezinfekcijske opreme v naših zgradbah. 
Prosimo uporabljajte jo ob prihodu in odhodu iz naše zgradbe. 

Nadalje priporoča Institut Robert Koch, da si pogosto in temeljito umivate roke z milom 
– in sicer najmanj za čas 20 sekund. V kolikor ni na vidiku umivalnika, pomagajo za 
dezinfekcijo alkoholne raztopine, geli ali dezinfekcijski robci. 

Poleg tega: doslej ni zadostnih dokazov za to, da nošenje zaščite za usta in nos 
zmanjša tveganje okuženja zdrave osebe. Po mnenju svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) lahko daje nošenje maske celo napačni občutek varnosti: v 
primeru dvoma se potem prej zanemarjajo osrednji higijenski ukrepi kot npr. 
umivanje rok.  

Predvsem pa velja sledeče: kdor se počuti bolnega, naj kontaktira svojega zdravnika in 
v primeru dvoma ostane doma, da ne ogrozi svojih kolegic in kolegov, strank in/ali 
partnerjev. To smo priporočili tudi našim sodelavcem – če bi zato v prihodnjih dneh in 
tednih prihajalo do prelaganja terminov, prosimo, da nam to oprostite, kajti v mislih 
imamo predvsem Vaše zdravje. Čisto v skladu z našim mottom: „simbolično“ 
prevzemamo tukaj odgovornost za Vas in nas – kajti nenazadnje želimo ostati vsi 
skupaj zdravi.  

Prisrčna hvala v naprej za Vaše razumevanje!  

Vaš EEW-Team 

Skupaj ostanimo  
zdravi! 



Coronavirus? Ne z menoj!
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Umivajte si roke z milom pogosto in te-
meljito – najmanj 20 sekund!
Alternativno pomagajo alkoholne razto-
pine, geli ali robci za dezinfekcijo.

Izogibajte se stikom z rokami in opusti-
te pozdravljanje z rokovanjem.

Zmanjšajte neposredna srečanja z dru-
gimi ljudmi na najnujnejše – pogosto 
so dobra alternativa konference po ele-
ktronski poti ali uporaba telefona.

Izogibajte se stikom z očmi, nosom ali 
usti.

Pri kašljanju ali kihanju držite čimvečjo 
razdaljo do drugih ljudi ali se obračajte 
vstran.

Ne kašljajte ali kihajte v roke ali žepne 
robce, temveč uporabljajte robce za en-
kratno uporabo.

Po možnosti odstranite robce za enkra-
tno uporabo v tesno zaprte posode za 
smeti.

Nimate pri roki nobenega žepnega rob-
ca? Kašljajte ali kihajte v rokav ali ko-
molec.

Prezračite prostore večkrat na dan nekaj 
minut. To zmanjša število virusov v zra-
ku in  preprečuje izsušitev sluznice.

Po možnosti se izogibajte prenapolnje-
nim prostorom in večjim skupinam lju-
di.
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Ostanite zdravi!

…
Z našimi 10 higijenskimi napotki boste
močno zmanjšali Vaše osebno tveganje:
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