
Osnovne informacije o bolezni covid-19 in ključni pojmi  
 
Koronavirusi so družina virusov, katera večinsko povzroča bolezni dihal. Novi 
koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2; bolezen, ki jo povzroči, se imenuje covid-
19.  
 
Simptomi oz. znaki bolezni covid-19  
Najpogostejši simptomi oz. znaki bolezni covid-19 so slabo počutje, prehladni znaki, 
kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa in 
bolečine v žrelu.  
 
Potek bolezni  
Poznavanje in razumevanje poteka bolezni covid-19 nam lahko pomaga zmanjšati 
njeno širjenje. Pri tem sta ključni naslednji časovni obdobji:  

 Inkubacijska doba ǀ čas od okužbe do pojava prvih simptomov oz. znakov 
bolezni. Inkubacijska doba za covid-19 je lahko med 2 in 14 dni. V povprečju 
pa naj bi trajala od 5 do 6 dni.  

 Obdobje kužnosti ǀ čas, ko oseba s covid-19 lahko okuži drugo osebo. 
Obdobje kužnosti traja od 2 dni pred pojavom simptomov oz. znakov do 10 dni 
ali več po pojavu simptomov oz. znakov bolezni. Če je potek bolezni hujši, 
zahteva hospitalizacijo in v primeru imunske motnje pri bolniku, lahko traja 
dlje. V primeru asimptomatske okužbe se kot obdobje kužnosti upošteva od 2 
dni pred datumom izvida pozitivnega testa, s katerim je bila pri osebi potrjena 
okužba z virusom SARS-CoV-2 (če je bil najprej odvzet bris za HAGT, ki je bil 
pozitiven, se upošteva datum odvzema tega testa) in traja 10 dni.  

 
Asimptomatska okužba  
Asimptomatska okužba je okužba, pri kateri okužena oseba ne razvije simptomov oz. 
znakov, značilnih za bolezen covid-19. Tudi osebe z asimptomatsko okužbo lahko 
prenesejo bolezen na druge ljudi.  
 
Pot prenosa bolezni covid-19  
Virus SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastanejo ob 
kašljanju, kihanju, govorjenju, petju ali pospešenem dihanju okužene osebe. Z 
virusom SARS-CoV-2 se lahko okužimo tudi ob stiku z onesnaženimi površinami, 
npr. če se onesnaženih površin dotaknemo s prsti, lahko virus zanesemo na sluznice 
nosu, ust in oči ter se tako okužimo.  
Najpogosteje se okužba širi med ljudmi, ki so med seboj v tesnem stiku (razdalja do 
okužene osebe manj kot 2 m). Poleg tega predstavlja tveganje tudi zadrževanje v 
zaprtih in neustrezno prezračevanih prostorih, v katerih se nahaja večje število ljudi in 
kjer okužene osebe preživijo dlje časa z drugimi ljudmi, npr. v nočnih klubih, 
restavracijah, v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na zborovskih vajah, v fitnes centrih, 
pisarnah in krajih bogoslužja.  
 
Kontakti osebe s potrjeno okužbo  
Kontakt osebe s potrjeno okužbo je oseba, ki je bila v neposredni bližini osebe s 
potrjeno okužbo v času njene kužnosti. Glede na medosebno razdaljo in trajanje 
stika delimo kontakte v dve skupini:  

  tesni kontakt in  

 visoko rizični tesni kontakt.  



 
Tesni kontakti pozorno spremljajo svoje zdravstveno stanje in se v največji možni 
meri izogibajo vsem stikom. Visoko rizični tesni kontakti se umaknejo v karanteno na 
domu.  
Kontaktom, ki so bili v stiku s kontaktom, se ni potrebno umakniti v karanteno na 
domu.   

 
* Opredelitev visoko rizičnega tesnega stika:  
• osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,  
• zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min, 
 • drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih 
predmetov),  
• bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, 
čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi...),  
• potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra. 
 
Mehurček  
Mehurček je izraz za skupino, v kateri so člani stalni in se ne mešajo z drugimi 
skupinami. Namen oblikovanja mehurčkov je zmanjšanje števila stikov. Manjši kot je 
mehurček, manjše število visoko rizičnih tesnih kontaktov bo v primeru potrjene 
okužbe pri članu mehurčka.  
Posameznik je lahko vključen v več mehurčkov (oddelek, krožek, prevoz). To je treba 

upoštevati pri prepoznanju kontaktov oseb s potrjeno okužbo. Oblikovanje 

mehurčkov je smiselno takrat, ko ni mogoče zagotavljati vseh ostalih preventivnih 

ukrepov. Tak primer so otroci v predšolski vzgoji in učenci zlasti prve triade v osnovni 

šoli, od katerih ne pričakujemo, da bi vzdrževali priporočeno medosebno razdaljo. 

Vir: 
NIJZ, spletne vsebine 
NIJZ, Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru 
okužbe s SARS-CoV-2 (V.1, 1. 9. 2021) 
 

 


