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Identifikacija virusa
➢ Kitajska je 31.12.2019 sporočila, da so zaznali  večje število pljučnic 

v mestu Wuhan

➢ sprva so primere pljučnice povezali z zadrževanjem na tržnici, kje 
prodajajo morske sadeže, piščance, netopirje, …

➢ postavljen je bil sum, da virus povzroča ena od živali





KAJ JE KORONAVIRUS?

➢KORONAVIRUS JE VIRUS IZ SKUPINE KORONAVIRUSOV, KI 
POVZROČAJO BOLEZNI PRI LJUDEH IN ŽIVAL

➢ PRI LJUDEH POVZROČAJO OKUŽBE DIHAL

➢nov koronavirus so 12.2.2020 POIMENOVALI  hud akutni respiratorni 
sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2), bolezen, ki virus povzroča pa 
zdaj imenujemo COVID-19



Kako poteka bolezen in znaki okužbe

➢ Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, z vročino, 
bolečinam v mišicah kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja 
zraka

➢ Za potrditev okužbe z koronavirusom je potrebno mikrobiološko 
testiranje 

➢Vzame se bris nosno- žrelnega prostora 
➢ Rezultati so znani po 2-4 h
➢ Cepivo ne obstaja



➢ sklepajo, da virus poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih 

➢ težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih (kroničnih bolnikih)



Prenašanje koronavirusa

➢Novi koronavirus se med 
ljudmi prenaša kapljično.

➢ Virus se lahko prenaša v razdalji 
metra in pol do bolnika. 

➢Točna inkubacijska doba še ni znana, 
glede na ostale koronaviruse pa je 
ocenjena na dva do 12 dni, najbrž ne 
več kot 14 dni. 



Razporeditev primerov okuženih po celinah

• Afrika: Alžirija (1), Egipt (1) in Nigerija (1).

• Azija: Kitajska (79 824), Južna Koreja (3 526), Iran (593), Japonska (239), Singapur (102), 
Hong Kong (95), Kuvajt (45), Tajska (42), Bahrajn (41) , Tajvan (40), Malezija (25), Združeni 
arabski emirati (21), Vietnam (16), Irak (13), Macau (10), Izrael (7), Oman (6), Libanon (4), 
Pakistan ( 4), Indija (3), Filipini (3), Afganistan (1), Kambodža (1), Nepal (1), Katar (1) in 
Šrilanka (1).

• Amerika: Združene države Amerike (69), Kanada (20), Mehika (4), Brazilija (2) in Ekvador 
(1).

• Evropa: Italija (1 128), Nemčija (111), Francija (100), Španija (66), Združeno kraljestvo 
(23), Švica (18), Norveška (15), Švedska (13), Avstrija (10), Grčija (7), Nizozemska (7), 
Hrvaška (5), Danska (3), Finska (3), Gruzija (3), Romunija (3), Rusija (2), Armenija (1), 
Azerbejdžan (1), Belorusija (1), Belgija (1), Estonija (1), Islandija (1), Irska (1), Litva (1), 
Luksemburg (1), Monako (1), Severna Makedonija (1) in San Marino (1) .

• Oceanija: Avstralija (26) in Nova Zelandija (1).

• Drugo: primeri na mednarodnem prevozu (Japonska) (705).



GEOGRAFSKA PORAZDELITEV PRIMEROV OKUŽENIH PO VSEM SVETU





87 024 primerov okuženih
primeri po vsem svetu

2 979 smrti
od tega 31 v EU / EGP, Veliki 
Britaniji, Monaku, San Marinu in 
Švici

1 520 primerov okuženih
v EU / EGP, Veliki Britaniji, 
Monaku, San Marinu in Švici

Posodobitev primerov okuženih in smrti s koronavirusom na dan 1.3.2020

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni
Agencija Evropske unije



➢število potrjenih primerov narašča 

➢ 2-4 % delež okuženih z virusom je umrl 

➢ število potrjenih primerov se spreminja dnevno





• Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (European
Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) dnevno posodablja 
podatke v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2 in so dostopni spletni 
strani evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni.



Kdaj naj se testiram na COVID-19?

Če imate akutna okužba dihal (nenadni pojav kašlja in / ali vneto grlo 
in / ali kratka sapa),

IN

v 14 dneh pred začetkom simptomov ste bili:

v tesnem stiku s potrjenim ali verjetnim primerom okužbe s COVID-19 
ali odpotovali na območje, kjer se trenutno prenaša COVID-19 v 
skupnosti , ali ste delali v zdravstveni ustanovi ali obiskovali 
zdravstveno ustanovo, kjer se zdravijo bolniki z okužbami s COVID-19, 
se za nasvet obrnite na zdravnika po telefonu.

https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov




Kaj pa Slovenija?

➢Včeraj (1.3.2020) do 12. ure je bil v Sloveniji opravljen 201 test na 
sum okužbe z novim koronavirusom, rezultati vseh so bili negativni.

➢Slovenija je pripravljena za primer novega koronavirusa z različnimi 
ukrepi

• določili 16 točk, kamor bodo zdravniki usmerili bolnike s sumom 
okužbe z novim koronavirusom in kjer bodo jemali brise za testiranje

• za morebitno obravnavo bolnikov je pripravljenih 55 vstopnih točk v 
državi

• bolnike bi sprejemala UKC Ljubljana in Maribor ter Klinika Golnik



Preprečevanje okužbe

• Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, 

ki kažejo znake nalezljive bolezni.

• Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

• Upoštevamo pravila higiene kašlja.
• Redno si umivamo roke z milom in vodo.

• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo 
namensko razkužilo za roke. 

• Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni 
potrebna.

• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v 
katerih se zadržuje veliko število ljudi. 

• Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov





Ključni poudarki

• več kot 2900 mrtvih, več kot 100 mrtvih zunaj celinske Kitajske

• več kot 87.000 okuženih, več kot 42.000 ozdravljenih

• primere okužb potrdili v 65 državah

• v Evropi največ okuženih in smrti v Italiji, okužbe potrdili tudi v Avstriji 
in na Hrvaškem

• v Sloveniji doslej opravili 201 test na novi koronavirus, vsi negativni

• vseh šest Slovencev z ladje Diamond Princess doma in so zdravi



NAJPOMEMBNEJŠE ZA 
PREPREČEVANJE 

KORONAVIRUSA JE HIGIENA 
ROK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


