PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE PRENOSA OKUŽBE Z NOVIM
KORONAVIRUSOM (SARS-CoV-2) ZA LOVCE
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Splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki izvajajo zakonsko predpisane naloge.
Lovske družine, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, opravljajo na podlagi Zakona o divjadi
in lovstvu naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pod pogoji javne službe, zato začasna
splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, kadar neposredno izvajajo navedene
naloge. Seveda pa morajo tudi lovci upoštevati že sprejete ukrepe, ki so navedeni na spletni
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: https://www.gov.si/novice/2020-0323-priporocila-lovcem-pri-ocenjevanju-skod-in-ravnanju-z-uplenjeno-divjadjo/ ter navodila,
dosegljiva na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov;
Lovske družine morajo poskrbeti, da se pregled uplenjene divjadi s strani usposobljenih oseb
opravlja v skladu z vsemi splošnimi varnostnimi priporočili in ukrepi, ki veljajo v času epidemije.
 Usposobljene osebe naj pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo je, da
se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba;
 Lovci za oddajo divjadi obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled se
lahko opravi tudi kasneje brez prisotnosti uplenitelja;
 Ob predaji in ob pregledu naj se med osebami vzdržujejo razdalja več kot 1,5 m. Ob tesnejšem stiku naj osebe uporabljajo navadno kirurško masko;
 Po stiku z drugo osebo naj si temeljito umijejo roke s tekočim milom in vodo ter uporabijo
papirnate brisače za enkratno uporabo. Kjer ni možnosti umivanja rok, se uporabi alkoholno razkužilo za roke, ki se ga nanese na suho kožo; vsebnost alkohola v razkužilu naj bo
najmanj 60%;
 Po opravljanem pregledu uplenjene divjadi naj si osebe temeljito umijejo in razkužijo roke;
Izogibajo naj se dotikanju oči, nosu in ust z rokami, tudi če se uporabljajo zaščitne rokavice;
 Za osebe, ki kadijo, je pomembno, da si pred kajenjem umijejo ali razkužijo roke.
 Površine, ki se jih je dotikalo več oseb, je potrebno razkužiti (kljuke vrat in komor, kavlji za
obešanje divjadi, tehtnica, noži ...);
 Delovna oblačila naj se kemično očistijo, oblačila, za katera je dovoljeno pranje, se opere
na 60 stopinj. Uporabi se lahko tudi postopke 48 urnega hranjenja opreme v posebnem
prostoru (kontejner, nadstrešek), v katere osebe stalno ne dostopajo;
Zaščitne rokavice za enkratno uporabo lahko oseba uporablja, dokler niso poškodovane.
Obrazno masko je potrebno zamenjati vsaj po 2 urah uporabe oziroma takoj, ko postane
vlažna. Maske se ne sme uporabiti večkrat. Po uporabi je rokavice in masko potrebno zavreči.
Pri izvajanju individualnega lova (iskanje, opazovanje, zasledovanje, vabljenje in čakanje divjadi
s ciljem upleniti divjad živo ter pobiranje divjadi ali njenih delov) posebna zaščitna oprema, ob
upoštevanju splošnih priporočil, ki veljajo za vse prebivalstvo, ni potrebna. V primerih suma na
bolezen pri živali (npr. Afriška prašičja kuga in druge) pa naj pobiranje divjadi in njenih delov
poteka v skladu z navodili Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

