
 

 

 

Biološka tveganja na delovnem mestu: koronavirus SARS-CoV-2 

 

Novi koronavirus SARS-CoV-2 je v delovna okolja prinesel nove izzive v povezavi z zdravjem 

in varnostjo zaposlenih. Predstavlja t.i. biološko tveganje, kamor spadajo virusi, bakterije, paraziti 

ipd. Ti organizmi lahko v človeško telo vstopijo na različne načine: s stikom z okuženim, s stikom z 

okuženimi površinami ali vdihavanjem. Povzročijo pa lahko okužbe, zastrupitve ali alergijske 

reakcije. Prav nobeno delovno mesto ni povsem brez bioloških tveganj. Že zaposleni, ki pride v 

službo prehlajen, prestavlja tveganje za svoje sodelavce. Še posebej pa so biološkim tveganjem 

izpostavljeni zaposleni, ki delajo z ljudmi, tisti, ki delajo v nečistih pogojih, v laboratorijih ali na 

prostem.  

Spremembe na delovnih mestih 

Novi koronavirus oz. bolezen COVID-19, ki jo omenjeni virus povzroča, bo tudi po končani epidemiji 

predstavljal pomembno biološko tveganje, saj lahko pride do ponovnega širjenja okužb, zdravila ali 

cepiva pa še nekaj časa ne bo na voljo. V času epidemije smo bili priča močno zmanjšani 

gospodarski aktivnosti in porastu števila brezposelnih. Delo v podjetjih se je naenkrat zelo 

prilagodilo ali spremenilo, saj je med epidemijo veliko ljudi delalo na daljavo, od doma. Tak način 

opravljanja dela pa lahko pričakujemo tudi v prihodnje, saj so mnoga podjetja izkusila prednosti 

takšne oblike dela. Prav tako se v nadaljevanju še vedno pričakuje spremenjeno povpraševanje 

potrošnikov, npr. povečana zahteva po zaščitnih sredstvih in nekoliko manjša po ostalih dobrinah ter 

spremembe v nakupovalnih navadah, npr. večji delež nakupovanja preko spleta ali v času, ko so 

trgovine bolj prazne. Podjetja se bodo tudi v prihodnosti morala soočati z motnjami v dobavi in 

dostavi materialov ter dobrin, še posebej ob morebitnih ponovnih izbruhih bolezni COVID-19. 

Raziskovanje in načrtovanje 

Pri soočanju z biološkimi tveganji, kot je novi koronavirus, je pomembno, da se nanje vnaprej 

pripravimo, še posebej na delovnem mestu. Ugotoviti moramo, katerim biološkim tveganjem so 

zaposleni lahko izpostavljeni, kje se lahko okužijo (npr. ob stiku s strankami, sodelavci), kako lahko 

poteka prenos med zaposlenimi ter kakšna so njihova individualni dejavniki tveganja (npr. starost, 

kronične bolezni, …). Pripraviti se moramo na preprečevanje širjenja okužbe med zaposlenimi ter 

izdelati načrt, kako bomo reagirali v primeru, da kateri od zaposlenih zboli zaradi bioloških 

tveganj na delovnem mestu ali če se celo ponovi krizno stanje, ki je veljalo ob epidemiji COVID-

19. Pri izdelavi načrta je nujno upoštevati trenutno zakonodajo, prav tako pa aktualna priporočila 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Razumeti je treba strah zaposlenih, jih informirati in 

osvestiti o dani situaciji ter narediti vse, kar je v naši moči, da jih zaščitimo. Informirani zaposleni, 

ki se počutijo varno na delovnem mestu bodo bolj zadovoljni in bodo redkeje po nepotrebnem 

odsotni z dela.  
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Zaščita pred biološkimi tveganji: administrativne in inženirske rešitve 

Ko ugotovimo, kakšnim biološkim tveganjem so izpostavljeni zaposleni v naši delovni organizaciji, 

je ta tveganja potrebno preprečiti. Z določenimi rešitvami na delovnem mestu lahko tveganje 

pomembno zmanjšamo ali celo v celoti odpravimo.  

Biološka tveganja lahko zmanjšujemo z administrativnimi rešitvami (spremembe v delovnih 

procesih in aktivnostih, da so te bolj varne, kot so npr. prakse varnega dela, higiene, izobraževanje 

zaposlenih o tveganjih) in inženirskimi rešitvami (uporaba tehnologije, fizičnih preprek, čiščenje 

površin, uporabo zaščitne opreme ...). Vsak izmed navedenih načinov ima svoje prednosti in 

omejitve, a v večini podjetij je nujna kombinacija zaščitnih ukrepov. Katere načine zmanjševanja 

tveganja bomo uporabili je odvisno od velikosti tveganja, kateremu so izpostavljeni zaposleni – večje 

kot je tveganje, bolj rigorozni morajo biti zaščitni ukrepi. Uporabljene zaščitne ukrepe pred 

biološkimi tveganji je potrebno tudi redno evalvirati. Priporoča se vsaj 1-krat letno oz. ob 

spremembah pogojev dela.  

Preprečevanje širjenja novega koronavirusa na delovnih mestih 

Za preprečevanje širjenja novega koronavirusa se na delovnih mestih priporoča spodbujanje dobre 

higiene zaposlenih, kot je umivanje oz. razkuževanje rok zaposlenih in strank, spodbujanje 

zaposlenih naj ostanejo doma, v kolikor zbolijo oni ali njihovi družinski člani. Ostajanje doma, 

kadar zbolimo, bi naj bilo nekaj povsem običajnega, a marsikje je prezentizem v porastu, kar 

pomeni, da zaposleni hodijo v službo, kljub temu, da bi zaradi bolezni ali poškodbe morali ostati 

doma, torej v bolniškem staležu.  

Pri zaposlenih je potrebno tudi spodbujanje kulture kašljanja in kihanja v rokav ter pogosto čiščenje 

in razkuževanje površin. Izogibati se je potrebo tudi rokovanju, dotikanju in premajhni medsebojni 

razdalji. Prav tako je dobro razmisliti, v kolikor je možno, da zaposleni tudi nadalje omogočimo (vsaj 

delno) delo na daljavo ali pa fleksibilen delovni čas, da se zmanjša število zaposlenih, ki so hkrati 

prisotni na delovnem mestu.  

Delodajalci bi naj spodbujali zaposlene, da so pri sebi pozorni na znake bolezni COVID-19 in 

da se potencialno okužene osebe, čim hitreje izolira, stran od drugih, v za to namenjen prostor. 

Podjetja morajo razmisliti, kako bodo ravnale v primeru, da zaznajo potencialno okuženo osebo, ob 

tem pa zaščititi tudi ostale. Zaposleni, ki so pogosto v stiku s potencialno ali dokazano bolnimi morajo 

uporabljati tudi osebno zaščitno opremo – za pravilno uporabo zaščitne opreme, pa je zaposlene 

nujno tudi informirati.  

Zakaj zmanjševati biološka tveganja na delovnem mestu? 

Kaže se kar nekaj prednosti, ki govorijo v prid smiselnosti zmanjševanja bioloških tveganj. Biološka 

tveganja je smiselno zmanjševati, saj imajo zaposleni manj zdravstvenih težav, manj so odsotni z 

dela, so bolj učinkoviti, manjša pa je tudi fluktuacija, ker zaposleni niso izpostavljeni tveganjem. 

Zmanjševanje in nadzor nad biološkimi tveganji je tako nujno, če želimo varno in zdravo 

delovno okolje za svoje zaposlene.  
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