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HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z 
NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-COV-2 

PRI IZVAJANJU LJUBITELJSKIH SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI 
 
 
Izvajanje skupinskih kulturnih dejavnosti je pogojeno z določili vladnih odlokov glede 
sproščanja dejavnosti ob pojenjanju epidemije COVID-19 ter z upoštevanjem dodatnih 
določil (npr. glede dovoljenega števila zbiranja ljudi, testiranja...) 
Priporočila so pripravljena v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti. 
Sodelovali so predstavniki zborovskega petja, inštrumentalne glasbe, plesne in folklorne 
dejavnosti. 
 

 
Pri izvajanju plesnih in glasbenih dejavnosti obstaja tveganje za prenos okužbe z novim 

koronavirusom, npr. zaradi zbiranja ljudi v skupine, tesnejših stikov in fizične aktivnosti pri 
plesu, nastajanja večje količine kapljic in aerosolnih delcev v odvisnosti od glasnosti govora 

in petja ter pri igranju na nekatere inštrumente. 
 

Udejstvovanje je izključno odločitev posameznika, s tem prevzema tudi odgovornost  
za tveganje za prenos okužbe.  

 
Z upoštevanjem vseh spodaj navedenih priporočil bomo možnost za okužbo zmanjšali, 

ne pa povsem izključili. 
 

Vsak posameznik naj upošteva priporočene ukrepe in naredi vse, kar lahko, da zmanjša 
tveganja na najmanjšo možno mero. Odločitev, ali je tako zmanjšano tveganje za prenos 

okužbe sprejemljivo, da nadaljuje z aktivnostmi, je osebna. 
 

Ugotovljeno je, da pri izvajanju dejavnosti, kot so ples, petje, igranje na pihala in trobila, 
nastaja aerosol zaradi večje fizične aktivnosti, večje glasnosti, intenzivnejših izdihov, večjega 
pretoka zraka, forsiranega sproščanja izdihanega zraka … v večjih količinah, kot pri 
običajnem govorjenju, a v manjših kot pri kašljanju.  
  
Pri petju ter igranju na pihala in trobila količina aerosola variira z intenzivnostjo izdiha in 
vrsto glasbila. Pri petju se tvori aerosol v podobni meri kot pri igranju na pihala in trobila.  
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Za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri izvajanju skupinskih kulturnih 
dejavnostih je treba upoštevati vse splošne higienske ukrepe, za vsako posamezno dejavnost 
priporočamo še dodatne ukrepe.  
 
Dodatni ukrepi se bodo lahko s časom spreminjali, odvisno od epidemioloških razmer in na 
podlagi izsledkov novih raziskav.  
 

 
Novi koronavirus se najpogosteje prenaša preko izločkov iz dihal med ljudmi, ki so tesno 

skupaj, oziroma preko onesnaženih rok. 
Prenosi so posebej pogosti v zaprtih, slabo prezračevanih prostorih, kjer se zadržuje več ljudi. 

 
Upoštevajmo priporočila glede vzdrževanja medosebne razdalje, pravilnega nošenja maske, 

higiene rok in higiene kašlja, učinkovitega prezračevanja. 
 

Virus v okolico izločamo s kihanjem, kašljanjem, govorjenjem …, zato je priporočena 
medosebna razdalja vsaj 1,5 oz. 2 metra. 

Pri fizični aktivnosti, glasnem govorjenju in petju ter igranju na nekatere inštrumente je 
priporočena razdalja glede na stopnjo aktivnosti in glasnosti sorazmerno večja. 

V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za prenos okužbe večje, in obratno. 
 

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. Ob kihanju, kašljanju ali neposrednem dotikanju površin ali 
predmetov z onesnaženimi rokami virus nanesemo na različne predmete in površine, kot so 
mize, stoli, delovne površine, kljuke na vratih, ročaji in ograje, stikala, denar… Drugi ljudje se 
lahko okužijo tako, da se dotaknejo teh onesnaženih površin, nato pa se dotaknejo oči, nosu 

ali ust, ne da bi si prej umili roke. 
 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšamo tveganje za prenos povzročitelja 
okužbe, ne moremo ga pa povsem odpraviti. 

Za pravilno izvajanje zaščitnih ukrepov je odgovoren tudi vsak posameznik. 
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Splošni higienski ukrepi  
Zaposleni in udeleženci skupinskih kulturnih dejavnosti: 
• Naj bodo brez naslednjih simptomov in znakov: npr. povišana telesna temperatura, 

zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, 
bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememb zaznavanja vonja in/ali 
okusa, neobičajne utrujenosti, vnetja očesnih veznic, tako v blagi kot v težji obliki ter 
brez rizičnega stika. Če oseba začuti, da se pričenja pojavljati katera od naštetih težav 
oz. slabo počutje, naj takoj zapusti prostor. 

• Naj ne hodijo na vaje, če živijo z osebo s potrjeno boleznijo COVID-19 ali jim je bila 
zaradi tesnega stika z bolnikom s COVID-19 (doma ali drugje) odrejena karantena. 

• Vzdržujejo naj priporočeno medosebno razdaljo ter razdaljo med posameznimi pari 
glede na aktivnost, ki jo izvajajo. 

• Nosijo naj maske, priporočamo jih tudi med samo dejavnostjo, kjer je možno. Maska 
mora pokrivati nos in usta, med nošenjem se je ne dotikamo, da si s tem ne 
onesnažimo rok in prenašamo okužbe na druge predmete in osebe. Masko je treba 
zamenjati na dve do tri ure oziroma prej, če se zmoči. Pred in po uporabi maske si je 
treba temeljito umiti ali razkužiti roke 
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf). 

• Upoštevajo naj higieno kihanja, kašljanja 
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf). 
• Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke. Zagotovljena mora biti možnost umivanja in 

razkuževanja rok (npr. z razkužilom za roke na osnovi 60 do 80 % alkohola) posebej ob 
vstopu v objekt in ob vstopu v vadbeni prostor ter po dotikanju površin, ki se jih dotikajo 
tudi drugi ljudje. Podajalniki razkužila naj bodo nameščeni na glavnem vhodu ter na 
vhodih v posamezne vadbene prostore 
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-
delavci.pdf).  

• Priporočamo, da ima vsak s seboj tudi svoje razkužilo za roke in razkužilne robčke za 
površine. 

• Čim manj naj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno. 
• Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.  
• Prostore je potrebno redno čistiti in razkuževati površine, ki se jih z rokami dotika več 

ljudi. Pred/po vsaki zaključeni vaji naj se v prostorih (vadbeni prostor, sanitarije …) 
temeljito očisti/razkuži površine: gumbi in stikala naprav, stikala za luči, kljuke, ročaji, 
držala stopniščnih ograj, stoli, notna stojala, mikrofon ter ostale površine, ki se jih ljudje 
dotikajo. Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov so 
dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-
prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.   

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
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• Higienska priporočila za uporabo in čiščenje javnih sanitarij v času širjenja okužbe s SARS-
CoV-2: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in
_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf   

• Izjemno pomembno je stalno učinkovito prezračevanje prostorov. Podrobnejša navodila 
za izvedbo prezračevanja in varno uporabo prezračevalnih sistemov so na naslednjih  

povezavah: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-
zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19 in  
https://www.nijz.si/sl/pomen-prezracevanja-zaprtih-prostorov-za-preprecevanje-
sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2.  
Prezračevanje naj poteka ves čas (mehansko ali naravno z odprtimi okni), dodatno 
naj se intenzivno prezrači še pred pričetkom in po koncu vaje. Na vsakih 30 min vaje 
priporočamo, da se prostor izprazni in še dodatno prezrači tako, da se celotna 
prostornina zraka zamenja vsaj enkrat, bolj priporočeno 3-krat, pred naslednjo 
periodo vaje. Učinkovito je treba zračiti tudi hodnike in ostale prostore. 
Priporočamo, da vsaka ustanova pripravi lasten načrt prezračevanja s pomočjo 
tehnične stroke, zajema naj vse prostore v ustanovi. Priporočamo, da je v načrtu za 
vsak posamezen prostor predviden način prezračevanja, čas, pogostost, trajanje, 
odgovorna oseba, v primeru mehanskega prezračevanja tudi vzdrževanje naprav.  

• V prostorih naj se zadržujejo le toliko časa, kolikor traja vadba.  
• Urnik vaj naj bo tak, da v primeru več skupin udeleženci ne prihajajo in odhajajo 

hkrati in da je dovolj časa, da se površine očistijo, razkužijo in prostor dodatno dobro 
prezrači. 

• Priporočamo, da udeleženci pridejo na vajo oblečeni v oblačila za vajo, da se izognejo 
zadrževanju v garderobah.  

• Priporočamo, da si opreme, rekvizitov, potrebščin ne izmenjujejo med seboj.  
• Priporočene so vaje v manjših skupinah, individualne, sekcijske vaje. Manjša kot je 

skupina in število oseb na površino prostora ter večja kot je razdalja med osebami, 
manjša je možnost prenosa virusa. 

• V večjih prostorih naj vodja vaje uporablja mikrofon, da se izogne glasnemu 
govorjenju, pri katerem se sprošča več kapljic in aerosola kot pri običajnem. Če 
nastopajoči uporabljajo mikrofon, naj imajo vsak svojega. Po končani rabi je   

       treba mikrofon razkužiti. 
• Udeleženci naj na vajah ne uživajo hrane, razen vode. 

 
Svetujemo, da so priporočila (plakati, infografike) nameščena na več vidnih mestih v objektu.  
 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sl/pomen-prezracevanja-zaprtih-prostorov-za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sl/pomen-prezracevanja-zaprtih-prostorov-za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
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V nadaljevanju podajamo priporočila za specifične ukrepe za posamezne dejavnosti.  

PLES 
 
• Vaje naj potekajo na prostem. Le v primerih, če to ni mogoče, pa v zelo velikem 

prostoru z učinkovitim prezračevanjem ob odprtih oknih ali z mehanskim  
prezračevanjem s preverjeno intenzivno izmenjavo z zunanjim zrakom, ki usmerja 
zrak stran od udeležencev.  

• Čas trajanja vaje in dodatno prezračevanje: priporočamo, da vaja v prostoru traja 
čim krajši čas, največ 30 minut. Popolnoma varnega časa trajanja vaje ni. 
Priporočamo, da po 30 minutah osebe zapustijo prostor, da se ta dodatno intenzivno 
prezrači po zgoraj navedenem priporočilu.  

• Število udeležencev naj bo omejeno, odvisno od velikosti prostora in veljavnega 
odloka.  

• Razdalja med posameznimi plesalci naj bo vsaj 2 do 3 metre, bolje več. Med njimi naj 
ne bo stika. Ples v parih: skupaj naj plešeta le osebi, ki živita v skupnem 
gospodinjstvu ali sta sicer v stalnem tesnem stiku ali sta stalen plesni par. Razdalja 
med posameznimi pari naj bo vsaj 2 do 3 metre, bolje več. Pri plesih, pri katerih se 
plesalci v parih zamenjujejo, je tveganje za prenos okužbe večje.  

• Vaditelji in udeleženci naj nosijo maske, če je mogoče, tudi med plesom.  
• Priporočamo, da vaditelj plesne gibe in korake kaže sam. 
• Po končani vadbi naj se udeleženci ne umivajo v objektu, za brisanje potu naj imajo s 

seboj svoje čiste brisače. 
 
 

ZBOROVSKO PETJE 
 
• Vaje naj potekajo na prostem. V primerih, če to ni mogoče, pa v zelo velikem 

prostoru z učinkovitim prezračevanjem ob odprtih oknih ali z mehanskim 
prezračevanjem s preverjeno intenzivno izmenjavo z zunanjim zrakom, ki usmerja 
zrak stran od udeležencev.  

• Število udeležencev naj bo omejeno, odvisno od velikosti prostora in veljavnega 
odloka.  

• Priporočene so vaje v manjših skupinah, individualne, sekcijske vaje. 
• Razdalja med pevci naj bo vsaj 2 metra v vse smeri ali, če je mogoče, več. Tudi pri 

vajah na prostem naj bo razdalja vsaj 2 metra. Razdalja med pevci in zborovodjo naj 
bo vsaj 3 metre.  

• Priporočamo, da so mesta stalna in označena. Pevci naj bodo obrnjeni v isto smer.  
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• Maske:  vsi naj nosijo maske, če je le mogoče, tudi med petjem in tudi pri vajah na 
prostem*. Če je le mogoče, naj dirigent nosi masko, priporočamo FFP2. 

• Čas trajanja vaje in dodatno prezračevanje: vaja v prostoru naj traja čim krajši čas, 
posamezen del vaje največ 30 minut. Popolnoma varnega časa trajanja vaje ni. 
Priporočamo, da po 30 minutah osebe zapustijo prostor, da se ta v odmoru dodatno 
intenzivno prezrači po zgoraj navedenem priporočilu.  

• Priporočamo, da ima vsak pri sebi tudi svoje razkužilo za roke in razkužilne robčke za 
površine.  

• Vsak naj prinese svoje note na vaje. 
 
(* Raziskave kažejo, da nošenje kakovostne troslojne maske, ki se dobro prilega, zmanjša 
emisijo aerosolnih delcev in kapljic med intenzivnim petjem na raven normalnega govorjenja. 
Nošenje maske med petjem ni udobno, vendar se priporoča, dokler se epidemiološko stanje 
ne izboljša. Težave imajo lahko osebe z nekaterimi boleznimi dihal.) 
 
INŠTRUMENTALNA GLASBA 
 
• Vaje naj se izvajajo na prostem. V primerih, če to ni mogoče, pa v zelo velikem 

prostoru z učinkovitim prezračevanjem ob odprtih oknih ali z mehanskim  
prezračevanjem s preverjeno intenzivno izmenjavo z zunanjim zrakom, ki usmerja 
zrak stran od udeležencev.  

• Število udeležencev naj bo omejeno, odvisno od velikosti prostora in veljavnega 
odloka.  

• Maske: Maske naj nosijo udeleženci do svojega mesta. Če igranje na inštrument 
dopušča, je priporočljiva uporaba mask tudi med igranjem.* Če je le mogoče, naj 
dirigent nosi masko, priporočamo  FFP2. 

• Pri pihalih in trobilih se je treba izogibati pihanja kondenza iz inštrumenta. Za 
njegovo lovljenje naj se (pri igranju v zaprtem prostoru) uporabljajo papirnate brisače 
v več plasteh ali tekstilne brisače na tleh, ki jih je treba po vsaki uporabi oprati na vsaj 
60°C.  

• Medosebna razdalja naj bo vsaj 1,5 metra, za igralce pihal in trobil vsaj 2 metra, če je 
mogoče, tudi več. Razdalja do dirigenta naj bo vsaj 3 metre. Enake razdalje naj veljajo 
za igranje v prostoru in na prostem. 

• Čas trajanja vaje in dodatno prezračevanje: vaja v prostoru naj traja čim krajši čas, 
posamezen del vaje največ 30 minut. Priporočamo, da po 30 minutah osebe zapustijo 
prostor, da se ta v odmoru dodatno intenzivno prezrači po zgoraj navedenem 
priporočilu.  

• Priporočamo, da ima vsak pri sebi tudi svoje razkužilo za roke in razkužilne robčke za 
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površine.  
• Vsak naj prinese svoje note na vaje. 

 
(* Rezultati raziskav kažejo, da se emisija aerosola zmanjša za 60 do 90 %, če trobilci oz. 
pihalci uporabljajo prilagojeno masko z režo za ustnik in pokrivalo za zvon inštrumenta.) 
 

Navedena priporočila so podana s higienskega vidika. Natančnejša navodila za poklic 
plesalca, pevca in inštrumentalista, predvsem na pihalih in trobilih, ter dirigenta poda 
pooblaščeni specialist medicine dela, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na 
posameznih delovnih mestih. Določi tudi osebno varovalno opremo. 
Enaka priporočila in določila specialista medicine dela naj veljajo tudi za ljubiteljsko 
udejstvovanje. 
 
V kolikor so osebe cepljene ali so prebolele COVID-19 ali redno opravljajo teste, je izvajanje 
skupinskih dejavnosti varnejše.  
 
Svetujemo, da se za ostale ljubiteljske kulturne dejavnosti smiselno upoštevajo navedena 
priporočila. 
 
 
 
RAZDALJA MED NASTOPAJOČIMI IN GLEDALCI:  
• Pri prireditvah si je treba prizadevati za povečano razdaljo med nastopajočimi in 

gledalci.  
• Na prireditvah, kjer prihaja do večje tvorbe aerosola (npr. glasno govorjenje, petje, 

plesanje, igranje na pihala, trobila), naj bo razdalja vsaj 4 metre, za večjo varnost tudi 
več.  

• Priporočena razdalja velja v zaprtih prostorih, kot tudi na prostem. 
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