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Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je
preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.
Roke vedno smatramo kot onesnažene,
izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.
Z onesnaženimi rokami prenašamo povzročitelje okužbe nase in na druge osebe ter predmete, ki se jih dotikamo (npr. kljuke, ročaji, delovni pripomočki, denar…).
Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili
sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora vsak prevzeti odgovornost.
Popolne varnosti ni.

Pri čiščenju avtomobilov v avtopralnicah je potrebno upoštevati splošne higienske ukrepe ter
ukrepe, specifične za avtopralnice.
Splošni higienski ukrepi v avtopralnicah
1. V avtopralnice naj hodijo le zdrave osebe (brez znakov akutne okužbe dihal, kot je izcedek iz
nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, motnje okušanja in
vonja…). To velja tako za zaposlene kot za stranke.
2. Zaposleni in stranke naj skrbijo za ustrezno in redno higieno rok (npr. tudi po uporabi
telefona, računalnika, blagajne, žetonov, avtomata…) in higieno kašlja. Naj se izogibajo
osebam, ki kažejo znake okužbe dihal.
3. Stranke avtopralnice morajo biti na razumljiv in prijazen način obveščene o splošnih
higienskih ukrepih Ukrepi naj bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu v avtopralnico. Več
informacij je na voljo na spletnih straneh NIJZ:
o Umivanje rok:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_zdravstveni-delavci.pdf
o Higiena kašlja:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
o Pravilna namestitev maske:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

o Kaj lahko storimo, za preprečevanje širjenja novega koronavirusa:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitevsirjenja.pdf):
o Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19 :
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
o Splošna navodila za osebe, ki zbolijo s sumom na COVID-19 :
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/letak_covid-19.pdf.
4. Za čiščenje in razkuževanje prostorov avtopralnice naj se smiselno uporabljajo navodila iz
dokumenta Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v
času epidemije COVID-19:
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenihustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
5. V avtopralnici mora biti zagotovljena možnost umivanja in razkuževanja rok za zaposlene,
ter razkuževanja rok za stranke. Lahko so na voljo tudi plastične rokavice za enkratno uporabo.
6. Med čakajočimi strankami pred avtopralnico (če ne čakajo v avtomobilih), oziroma na
blagajni (če se ne plača iz avtomobila) naj bo razdalja 1,5 do 2 metrov.
7. Priporoča se brezstični način plačevanja.
Specifični higienski ukrepi v avtopralnicah
1. Zaposleni, ki prihaja v stik s strankami, naj takrat obvezno uporabi zaščitno masko, ki prekrije
nos in usta. Enako naj naredijo stranke, ki komunicirajo z zaposlenim.
2. V avtomatski pralnici naj pred pranjem stranke same odvijejo anteno, jo pospravijo v
avtomobil in jo po čiščenju privijejo nazaj.
3. Zaposleni naj dajo strankam razkužene žetone za sesanje. Razkužene žetone naj shranjujejo
ločeno od nerazkuženih žetonov. Zaradi dodatne previdnosti priporočamo, da stranke žetone
vzamejo s papirnatim robčkom ali z rokavico.
4. V času epidemije odsvetujemo razdeljevanje strankam osvežilcev zraka v plastičnih
zavojčkih.
5. Površine žetonomatov in avtomatov za izbiro programov pranja pri samopostrežnih
avtopralnicah, ki se jih stranke pri uporabi dotikajo (različne tipke za izbiro, zaščitne pokrove…)
naj zaposleni večkrat na dan razkužijo.
6. Večkrat na dan naj razkužijo tudi držala samopostrežnih sesalnikov in tipko za vračanje
žetonov, ali dajo na voljo strankam plastične rokavice za enkratno uporabo, ki jih stranke po
uporabi zavržejo.

7. Pred čiščenjem notranjosti avtomobila naj si zaposleni razkuži roke oziroma uporabi rokavice
za enkratno uporabo. Po čiščenju notranjosti avtomobila naj zaposleni pred vračilom
avtomobila stranki razkuži površine, ki se jih je dotikal in dobro prezrači vozilo.

