EPZC
ENOTA PRVE POMOČI ZLET CERKNO

INFORMACIJE O OKUŽBI Z NOROVIRUSOM NA
ZLETU 2022
Obveščamo vas, da je na taborniškem Zletu prišlo do okužbe z norovirusom. Takoj, ko smo
okužbo zaznali, smo sprejeli ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Po navodilu
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo se odločili, da okužene udeležence in
udeležence, ki so bili v neposrednem stiku z okuženimi, napotimo v domačo oskrbo.

O norovirozi (vir: NIJZ)
Noroviroza je zelo nalezljiva črevesna bolezen, ki jo povzročajo norovirusi. Ti se prenašajo s stikom med ljudmi,
preko kontaminirane hrane in vode ali z dotikanjem kontaminiranih površin. Virus povzroča vnetje želodca in /
ali črevesja (akutni gastroenteritis). Laično bolezen imenujemo tudi »trebušna gripa«, čeprav bolezen ni posledica
okužbe z virusi gripe.
Doba inkubacije
Čas od okužbe do pojava bolezni je običajno od 24 do 48 ur. Začetek bolezni je lahko nenaden ali pa se razvije
postopoma.
Način prenosa
Z norovirusi se okužimo »fekalno oralno« (»t.i.prenos iz blata v usta«), ob neposrednem stiku z blatom in/ali
izbruhanino.
Okužimo se lahko z zaužitjem kontaminirane hrane in pijače, z dotikanjem kontaminiranih površin ter s telesnim
stikom z okuženimi.
Norovirusi se pogosto prenašajo v dnevnih centrih, šolah, vrtcih, zdravstvenih ustanovah, domovih starejših
občanov ter na območjih, kjer se pojavlja večje število ljudi.
Okužbe z norovirusi se pojavljajo predvsem v zimskih mesecih.
Dovzetnost za okužbo
Dovzetnost za okužbo je splošna. Obstaja več različnih podtipov virusov. Odpornost proti določenemu podtipu virusa
še ne pomeni, da ne moremo zboleti zaradi drugega podtipa. Najbolj dovzetni za okužbo so predvsem mlajši otroci,
starejši odrasli in ljudje s kroničnimi boleznimi.
Znaki bolezni
Najpogostejši znaki okužbe so: driska, bruhanje, slabost in želodčne bolečine; bolnik ima lahko tudi povišano telesno
temperaturo, glavobol in bolečine po celem telesu. Bruhanje je pogosto prvi oziroma tudi vodilni znak bolezni. Driska
je vodena in brez primesi krvi ali sluzi. Pri sicer zdravih osebah težave izzvenijo v 12 do 60 urah. Težji potek okužb je
pri majhnih otrocih, starejših osebah in osebah, ki se zdravijo v bolnici.
Kužnost
Norovirus je lahko prisoten v blatu še preden se pojavijo prvi znaki obolenja. Prav tako virus ostane prisoten v blatu
še 14 dni ali dlje po prenehanju driske. Največja možnost za prenos virusa obstaja ob začetku bolezni in prvih nekaj
dni po ozdravitvi.
Zdravljenje
Specifičnega zdravila za zdravljenje okužb z norovirusi ni. Zdravljenje je podporno in vključuje nadomeščanje
tekočine in elektrolitov. V lekarnah so na voljo tudi pripravki za nadomeščanje elektrolitov.
Preprečevanje bolezni
Okužbe preprečujemo s:
• pravilno higieno rok (pravilno umivanje z milom in tekočo vodo, posebno po opravljanju potrebe, menjavi
plenic, pred jedjo ter pred in med pripravo hrane;
• pranjem sadja in zelenjave oziroma zadostno toplotno obdelavo živil.
• Kontaminirane površine mokro čistimo in dezinficiramo.
• Otroci, ki imajo drisko, bruhanje ne smejo obiskovati vrtca ali šole.
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