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ŠTO JE TOČNO ‘BLISKI KONTAKT’ U
SLUČAJU KORONAVIRUSA? HZJZ
pojasnio na što se odnosi ovaj pojam i što
sve on uključuje
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Pred kratko vrijeme smo slavili, jer smo se riješili zla zvanog koronavirus. Danima
su brojke bile na nuli ili tek jedna do dvije novozaražene osobe, a onda je uslijedio
hladan tuš. Već prvog dana kada je broj novooboljelih narastao bilo je svima jasno kao
dan da smo se previše opustili te da je koronavirus i dalje prisutan.
Novo ‘prizemljavanje’ stiglo nam je jučer, kada se veliki teniski spektakl pretvorio u
opću katastrofu. Naime, bugarski tenisač Grigor Dimitrov putem svojih je društvenih
mreža objavio da je pozitivan na koronavirus. Uslijedila su brojna testiranja, a među
pozitivnima se našao i naš Borna Ćorić. Zbog posjeta turniru na testiranju je završio i
premijer Andrej Plenković, čiji je nalaz negativan.
Osobama koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženima određena je samoizolacija, a
epidemiolozi čekaju nalaze još tridesetak testova.

HZJZ pojasnio pojam ‘bliski kontakt’
Uslijed povećanja broja novooboljelih, Hrvatski zavod za javno zdravstvo putem Viber
communityja ponovo malo aktivnije educira javnost o koronavirusu i
pravilima kojih se trebamo pridržavati kako bi se spriječilo širenje, a danas su pak

podsjetili, odnosno za neupućene razjasnili, na što se to točno odnosi pojam ‘bliski
kontakt’.
Bliski kontakt je izravan tjelesni kontakt s oboljelim od COVID-19, ali i nezaštićen
izravan kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od Covid-19.
Također, pod bisli kontakt spada i kontakt licem u lice s Covid-19 bolesnikom na
udaljenosti manjoj od 2 metra u trajanju duljem od 15 minuta.
Boravak u zatvorenom prostoru s Covid-19 bolesnikom u trajanju duljem od 15 minuta
također je bliski kontakt, ali i zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu
oboljelom od Covid-19 bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme.
Pod taj pojam podrazumjeva se i kontakt u bilo kojem prijevoznom sredstvu s
bolesnikom 2 mjesta ispred, iza ili sa strane; suputnici ili osobe koje skrbe o
bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu npr.zrakoplova u kojem
sjedi bolesnik, objasnili su iz HZJZ-a.

