
Obvestilo 23.3.2020 – navodila glede uporabe bankomatov, aparatov za kavo, 

napitke in hrano 

 

 

Bankomati in avtomati za različna živila so v tej epidemiološki situaciji zelo kritični, saj jih 

uporablja veliko ljudi in vsak prihaja iz drugega okolja.  

To pomeni prvič, da je možnost kontaminacije površin z virusom izrazito visoka in drugič, 

da uporabnik tovrstne naprave potencialno prisoten virus, ob neupoštevanju vseh 

higienskih ukrepov, lahko zanese v domače okolje.  

Hkrati pa je potrebno upoštevati, da virus SARS-CoV-2 na kovinskih in plastičnih površinah 

preživi do 3 dni. 

 

Sicer se spodnja navodila NIJZ nanašajo le na napitke, a isto velja tudi za avtomate s hrano 

in druge tovrstne naprave (bankomate), kjer prihaja do neposrednih stikov številnih 

uporabnikov. Tukaj ni vprašanje zdravstvene ustreznosti napitkov in hrane, ampak površin 

(zaradi načina prenosa virusa SARS-CoV-2). 

 

 

Navodila NIJZ glede uporabe aparatov za kavo in ostalih napitkov v času širjenja 

okužbe COVID-19 

Ob aparatih za kavo in ostale napitke  (pogoj: aparat mora vključevati avtomatski 

podajalnik kozarcev in dozirnik sladkorja; eventualni pokrovčki za kozarčke ne smejo biti 

na voljo, prav tako ne sme biti možnosti za uporabo lastnega lončka) naj lastnik 

avtomata namesti polivinilne rokavice za enkratno uporabo ali podajalnik razkužila ter 

pisno OPOZORILO* za uporabnike, naj pri izbiri storitve za svojo zaščito in zaščito drugih 

uporabijo polivinilne rokavice oz. razkužilo (alkoholno razkužilo za roke z vsebnostjo 

etanola najmanj 60%). Lastnik avtomata je odgovoren, da je ta oprema ob avtomatu ves 

čas na voljo. Lastnik aparata je tudi odgovoren za redno čiščenje in razkuževanje 

aparata. V času epidemije koronavirusa naj lastniki aparata čim bolj pogosto zagotavljajo 
dezinfekcijo površine aparata. 

V nasprotnem primeru naj se ti avtomati ne uporabljajo.  

*OPOZORILO naj vključuje jasne napotke kako naj se vedejo uporabniki in kako naj, 
glede na izbran način zaščite, postopa uporabnik: 

 Zagotavljati je treba zadostno razdaljo med uporabniki aparata (vsaj 1,5 m med 

čakajočimi). 

 Uporabniki naj upoštevajo higieno kašlja. 

 Uporabniki naj ne uporabljajo svojega lončka. 
 Uporabniki naj glede na izbran način zaščite postopajo:   

Pri zaščiti z uporabo rokavic: 

1. Vzameš in nadeneš rokavico 

2. Z orokavičeno roko vržeš v režo kovanec 

3. Z orokavičeno roko pritisneš gumb za izbran napitek in nastavitev sladkorja 

4. Počakaš da je napitek gotov, pri tem se ničesar ne dotikaš 

5. Z orokavičeno roko vzameš preostanek drobiža 

6. Rokavico odstraniš in vržeš v koš 

7. Vzameš kozarec in se ne dotikaš ničesar drugega 

 



Pri zaščiti z uporabo dezinfekcijskega sredstva: 

1. V režo vržeš kovanec 

2. Razkužiš roke in še z mokro roko pritisneš gumb za izbran napitek in nastavitev 

sladkorja 

3. Počakaš da je napitek gotov, pri tem se ničesar ne dotikaš 

4. Vzameš preostanek drobiža 

5. Razkužiš roke 
6. Vzameš kozarec in se ne dotikaš ničesar drugega 

  

 

 


