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KAJ JE IN KAJ VSEBUJE ODPADNA VODA

• Komunalna odpadna voda (siva, črna)
• Industrijska odpadna voda 
• Padavinska voda

• Takoj, ko pitna voda steče iz pipe 
postane odpadna voda

• Glede na to, za kaj jo uporabimo, 
je odvisna njena sestava



MIKROBIOLOŠKA TVEGANJA 

Odpadna voda zaradi svojega nastanka vsebuje mnogo patogenih 
mikroorganizmov, tako praživali, bakterij in virusov ter fagov in med
drugim tudi nov virus SARS-Cov-2

• Preprečevanje okužb zaposlenih z uporabo OVO  
• Preprečevanje bolezni s preventivnim cepljenjem (hepatitisu A in B, 
• tifusu, tetanusu, davici)

• Ozaveščenost zaposlenih glede osnovnih higienskih pravil



ZAGOTAVLJANJE STORITEV MED EPIDEMIJO 

Prilagojeno izvajanje dela:

11. 3. 2020 direktor izda Sklep o ukrepih za preprečevanje širjenja 
okužbe s SARS-CoV-2 (COVID 19) oziroma „koronavirusom“ v 
Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o. 

• Podjetje je za stranke zaprlo vrata (informacije telefon, e-pošta)
• Ukinitev nekaterih storitev (praznenje greznic, pregledi MKČN...)
• Uvede se sprejem blata in drugih substratov brez stika
• Monitoring odpadne vode-analize COVID
• V primeru okužbe delavca, hitro testiranje vseh na CČN



ZAGOTAVLJANJE STORITEV MED EPIDEMIJO 

Prilagojeno izvajanje dela:

11. 3. 2020 direktor izda Sklep o ukrepih za preprečevanje širjenja 
okužbe s SARS-CoV-2 (COVID 19) oziroma „koronavirusom“ v 
Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o. 

• Razporeditev delavcev v 2 skupini
• Odpoved vseh nenujnih službenih poti
• Uvede se delo od doma (Teams sestanki)
• Čakanje na delo doma



ZAGOTAVLJANJE STORITEV MED EPIDEMIJO 

13. 3. 2020 RAZGLAŠENA EPIDEMIJA 
KRITIČNA INFRASTRUKTURA ZAGOTAVLJANJE STORITEV OiČ

Preprečevanje okužb zaposlenih z uporabo OVO
• Podrobna navodila glede na delo, ki se opravlja

• Jasna navodila delavcem za uporabo OVO

• Poziv k upoštevanju vseh preventivnih ukrepov tudi 
izven delovnega časa 



NAVODILA ZA DELO V ČASU EPIDEMIJE
Običajno delo na ČN in kanalizacijskem sistemu

ZAGOTAVLJANJE STORITEV MED EPIDEMIJO 



NAVODILA ZA DELO V ČASU EPIDEMIJE

Vstopanje v jaške in zaprte 
prostore s svežimi odplakami

ZAGOTAVLJANJE STORITEV MED EPIDEMIJO 



NAVODILA ZA DELO V ČASU EPIDEMIJE
• Vzorčenje in analize odpadne vode

ZAGOTAVLJANJE STORITEV MED EPIDEMIJO 



Informiranje zaposlenih glede  
osnovnih higienskih pravil za 
preprečevanje okužbe

Plakati z navodili za pravilno umivanje 
rok, higieno kašlja, ukrepov ob 
bolezenskih znakih

Kratki filmi s povezavo na you tube
https://www.youtube.com/watch?v=RCFTyJoUu3A.

ZAGOTAVLJANJE STORITEV MED EPIDEMIJO 

https://www.youtube.com/watch?v=RCFTyJoUu3A


PROBLEMI PRI DELU ZARADI EPIDEMIJE

• Pomanjkanje OVO (obraznih mask, rokavic, vizirjev, razkužila…)
• Sodelovanje s Civilno zaščito, sami pripravljamo razkužilo za površine
• Prevzem oz.  ne-prevzem dehidriranega blata
• Navodila MOP
• Skladiščenje blata – KJE?
• Pomanjkanje informacij, panika…. uporaba »zdrave pameti«

• Kontakt med zaposlenimi – jutranji 
stiki preko messsenger-ja



KAKO V PODJETJU DELUJEMO TRENUTNO

• Sklep o ukrepih za preprečevanje širjenja okužbe… (2 verzija, maj 2021)
• Ni pomanjkanja OVO (obraznih mask, rokavic, vizirjev, razkužil…)
• Še vedno sami pripravljamo razkužilo za površine
• Prevzem dehidriranega blata poteka po novi pogodbi
• Aktivnosti MOP – prijava pripravljenosti za monosežig
• Blata še vedno ne moremo skladiščiti, nimamo površin
• Kontakt med zaposlenimi – še v živo



KAKO V PODJETJU DELUJEMO TRENUTNO

V ponedeljek se je začel preverjati PCT pogoj

• 174 zaposlenih na KPV
• 19 zaposlenih na CČN 

• 19 zaposlenih na CČN 
• 4 brez PCT

21%29 %

• 174 zaposlenih na CČN 
• 50 brez PCT



KAKO V PODJETJU DELUJEMO TRENUTNO

Samotestiranje za tiste, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo

• 3 zaposleni vodijo tedensko testiranje
• Za testiranje porabijo 5 ur časa
• 50 zaposlenih na samotestiranju 
• Več že cepljenih s prvo dozo cepiva
• Nekaj se jih bo še cepilo

-



KAJ SMO SE NAUČILI ZARADI EPIDEMIJE

• OVO (zaščitne maske, rokavice, vizirji, razkužila…) 
tudi v drugih enotah podjetja na zalogi

• Digitalizacija pospešena
• Sestanki se lahko odvijajo tudi na daljavo

• Panični odziv ni pravi odziv
• Malo bolje pripravljeni na „nemogoče“ 



KAJ SMO SE NAUČILI ZARADI EPIDEMIJE
Odpadna voda je vir informacij
Omogoča spremljanje prisotnosti različnih snovi v določenem okolju 
• potek epidemije novega koronavirusa
• patogenih virusov
• rastlinskih patogenih virusov
• ostankov zdravil, drog, hrane  



KAJ SMO SE NAUČILI ZARADI EPIDEMIJE

Sami lahko največ naredimo za svojo varnost in zdravje
Kombinacija ukrepov
• Umivanje rok (redno in pravilno)
• Uporaba zaščitne maske
• Medosebna razdalja
• Redno prezračevanje prostorov
• Higiena kašlja
• Čim manj dotikanja obraza- sluznic



KAJ SMO SE NAUČILI ZARADI EPIDEMIJE
Uporaba tehničnih/tehnoloških izboljšav za čisti zrak v prostorih
• NIJZ Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe 

COVID-19 (filtri razreda vsaj MERV 13 ali več)



KAJ SMO SE NAUČILI ZARADI EPIDEMIJE
Dezinfekcija površin z UV-C svetlobo (valovna dolžina 254 nm)
• deaktivira mikroorganizme (viruse, bakterije, alge, kvasovke, plesen itd.)
• svetloba prodira v DNK MO in jih uniči
• brez uporabe kemikalij 
• tudi v kombinaciji s filtri zraka



KAJ SMO SE NAUČILI ZARADI EPIDEMIJE

• Sami lahko največ naredimo za svojo varnost in zdravje
• Uporaba tehničnih/tehnoloških izboljšav pri 

zagotavljanju čistega zraka in prostorov
• Dezinfekcija površin z UV svetlobo

• Monitoring učinkovitosti ukrepov



KAJ SMO SE NAUČILI ZARADI EPIDEMIJE
Višek (nepreverjenih) informacij (socialna omrežja)

«



HVALA ZA 

POZORNOST!


