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OSEBNA VAROVALNA OPREMA ZA UČINKOVITO VAROVANJE DIHAL PRED CORONA 
VIRUSOM SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19
- pregled standardov
- pregled aktualnih raziskav
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Zdravstvena kriza je zaznamovala celotno leto 2020 in 2021
Posledice so videne po vsem svetu (gospodarstvo, družabno življenje, šport)

Odziv na krizo:

- ustavljanje gospodarstva in družabnega življenja

- enormna sredstva za raziskave na področju cepiv in zdravil hitri razvoj in testiranje cepiv po celem 
svetu

- države po svetu zelo različno uvajajo ukrepe (distanciranje, osebna varovalna opreme, karantene, 
higiena kašlja in rok, policijske ure, omejitve števila ljudi,…)

- bogati svet ima na razpolago več sredstev kot revni del sveta

- Osebna varovalna oprema se je izkazala kot dober način zaščite, ljudje so bolj ali manj množično 
uporabljajo maske različnih tipov in kvalitete (tudi maske brez certifikatov ali maske iz tkanega 
materiala)
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BOLEZEN COVID-19 in 
DELOVNA MESTA

Ukrepicdelodajalcev

• Ukrepi večinoma sledijo protokolom, ki izhajajo iz 
ukrepov za zaščito JAVNEGA ZDRAVJA

• Delavce je treba pravočasno InformiraF o nevarnosF in 
ukrepih, vzpostavljen mora biF dialog.

• Nadgrajevanje ocen tveganja z novimi tveganji.
• Predpisana razdalja med delavci, vgrajevanje zaslonov 

med delovnimi mesF.
• Omejevanje števila delavcev v prostoru.
• Izvajanja dela od doma tam kjer je to mogoče 

(večinoma pisarniška delovna mesta).

• Nošenje OVO – mask, ki morajo biF cerFficirane
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Nekaj zanimivih dejstev 
o maskah….

Maske iz umetnih materialov za enkratno uporabo 
(brizgane, ne tkane) poznamo že več kot 50 let 
(1960, 3M) sicer se je respirator (živalske kože in 
tkanine) pojavil  že globoko v 17. stoletju (Kuga 
1656).

Po koncu leta 2019 se je količina znanstvenih 
člankov, ki obravnavajo temo uporabe in testiranja 
mask ter učinkovitosti ukrepov podeseterila.

Večina testov temelji na preverjanju mask z 
različnimi tehničnimi napravami in pripravami, vedno 
več pa je tudi raziskav, ki uporabo mask preverjajo v 
realnih situacijah vsakodnevnega življenja in na 
delovnih mesKh.

Zaščitna maska izdelana iz kože in kovinskega kljuna s steklenimi očali iz obdobja  zaščite 
pred kugo v 17-tem stoletju (Neapelj)
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Virus SARS-CoV-2 – nekaj podatkov
• Velikost (premer) povprečnega virusa SARS-CoV-2 je med 50 nm in 

140 nm
(vir: h(ps://www.news-medical.net/health/The-Size-of-SARS-CoV-2-Compared-to
-Other-Things.aspx)

• Kapljica (izdihanega zraka) ima premer približno med 5µm in 10µm 
(človeški las ima povprečni prerez premera 75µm. 

• Povprečna količina virusa SARS-Cov2 v 1 ml sline: 102-1011 molekul 
RNA 
(vir: www.nature.com/scienFficreports, h(ps://doi.org/10.1038/s41598-020-78110-x)

• Ocena je, da 1 minuta glasnega govorjenja generira več kot 1000 
kapljic, ki vsebujejo virus.
(vir: V. Stadnytskyi, C. E. Bax, A. Bax, and P. Anfinrud, “The airborne lifeFme of
small speech droplets and their potenFal importance in SARS-CoV-2 transmission,”
Proceedings of the NaFonal Academy of Sciences, vol. 117, no. 22, pp. 11875
–11877, 2020)

Vir: N. Engl J. Med 2020; 383:969, povzeto po 
predavanju: Tes#ranje prepustnos# zaščitnih
mask s kvarčnim prahom velikos# virusa SARS-
CoV-2, Maja Remškar, Luka Pirker in Anja 
Pogačnik Krajnc 

SARS-COV-2 med migetalkami 
bronhialnih epitelijskih celic 
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Virus SARS-CoV-2 – še nekaj podatkov

7



Mehanizem delovanja 
polobraznih mask

V času zdravstvene krize Covid-19 
je uporaba respiratorjev in mask 
en od bolj učinkovi:h ukrepov.

Filtriranje delcev v velikos: 
NANODELCEV (to je tudi aerosol 
z delci virusa) poteka v več fazah (Vir: Luthar, W et al., Industrial applicaFon of nanomaterials – chances 

and risks: Technology analysis, (Future technologies, No. 54), Düsseldorf 
Future Technologies Division of VDI Technologiezentrum, 2004)
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Kako prepoznati primerno osebno varovalno opremo

Pregled raziskav in 
testov v različni 

strokovni literaturi in 
znanstvenih 
publikacijah

Izobraževanja in 
usposabljanja glede 

uporabe osebne 
varovalne opreme

Zakonodaja (redko 
imamo primerno 

opremo predpisano)
STANDARDI
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Osebna varovalna oprema  - polobrazne maske 
za enkratno / večkratno uporabo

SIST EN 149:2001 + A1:2009 
Oprema za varovanje dihal  -
Polobrazne maske za zaščito 

pred delci - Zahteve, 
preskušanje in označevanje

SIST EN 14683:2019 + 
AC:2019 

Medicinske maske za obraz. 
Zahteve in preskusne 

metode

SIST-TS:2020 
Specifikacija za osebne 

polobrazne maske
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SIST EN 149:2001 + A1:2009 
Oprema za varovanje dihal  - Polobrazne maske za zaščito 

pred delci - Zahteve, preskušanje in označevanje

Razred

Max. penetracija testnega 
aerosola (%) 

Max. upor za dihanje 
(mbar) 

NaCl 95 
l/min 

Oljni aerosol 
95 l/min 30 l/min 95 l/min 

FFP 1 20 20 0.6 2.1 

FFP 2 6 6 0.7 2.4 

FFP 3 0.05 0.05 1.2 4.2 

OPIS in KLASIFIKACIJA: 
Polobrazna maska, ki pokrije 
nos in usta in ima lahko tudi 
vdihni ali izdihni venFl. 
Namenjena je tako trdnim 
delcem kot tudi aerosolom. 
Maska mora tesniF. 
Narejena je iz netkanih 
večslojnih materialov
Preizkušeni morajo biF vsi 
deli maske
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SIST EN 14683:2019 + AC:2019 
Medicinske maske za obraz. Zahteve in preskusne metode

OPIS in KLASIFIKACIJA:
Medicinske maske so namenjene v prvi 
vrsF preprečevanje širjenja okužb z 
medicinskega osebja na bolnike. 
Razdelitev v razrede po filtracijski 
bakterijskega bremena. Maska z največjo 
zmogljivostjo BFE, mora biF tudi odporna 
na tekočino (R).

Uporaba mask v splošni javnosF, je več ali 
manj posledica epidemije

Lastnosti Tip I Tip II Tip IIR 

Filtracijska učinkovitost za 
bakterije (BFE) ≥ 95 % ≥98 % 

Padec tlaka (Pa/cm2) < 29.4 < 49.0 

Neprepustnost za 
tekočine (kPa) NE ≥ 16.0 

Mikrobna čistost (CFU/g) ≤ 30 
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SIST-TS:2020 
Specifikacija za osebne 
polobrazne maske

• Poznamo jih tudi pod imenom “higienske maske”. 
(opomba avtorje predavanja)

• Namenjene so splošni populaciji in niso predvidena 
kot OVO na delovnih mesAh (za zaščito pred 
delci/aerosoli ali za uporabo v medicini).

• Proizvajalec je dolžan označiA lastnosA proizvoda, 
preverjaA proizvodnji proces in tesAraA izdelek (ali 
je skladen z označenim lastnosA).

• Maska je narejena iz enoslojnega ali večslojnega 
materiala (ni pomembno ali je material tkan, 
netkan, pleten itd.).

• Še vedno se zahtevane minimalni merljivi parametri. 
Udobna za nošenje in ne lezi iz obraza, specificirana 
mora biA sestava, materiali in biološka združljivost, 
BFE ≥ 75%, zračna prepustnost maske < 40 Pa/cm2

(oba parametra po SIST EN 14683:2019).
• V kolikor je maska namenjena večkratni uporabi, 

morajo biA priložena navodila za čiščenje in 
dezinfekcijo.
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Razprava 1
(komentar raziskave, ki smo jo v 
nalogi obravnavali)

• Filtracijska učinkovitost maske je odvisna od njenega 
prileganja, pri materialih pa smo dobili rezultate, ki so 
primerljivi s standardiziranimi metodami tes:ranja. 

• Filtracijska učinkovitost mask: FFP2 (96 %) in FFP3 (97 %). 
materiali: FFP2 (98.6 %) in FFP3 (99.9 %).

• Filtracijska učinkovitost kirurških mask: 66 %-81 % 
materiali: 91.5 % - 99.5 %.

• Filtracijska učinkovitost higienskih (pralnih) mask: 15% -
50 % materiali: 25 % - 82 %.

• Maska z vizirjem ima filtracijsko učinkovitost manj          
kot 17 %. 

• Kirurške maske imajo (celo po dveh pranjih) bistveno 
višjo filtracijsko učinkovitost kot katerakoli higienska 
maska. 

(preizkus je bil narejen z delci kvarčnega prahu, ki
simulirajo velikost delcev virusa – aerosolov, ki ga

prenašajo)

Vir: Povzeto po predavanju: TesFranje prepustnosF zaščitnih mask s 
kvarčnim prahom velikosF virusa SARS-CoV-2, Maja Remškar, Luka Pirker 
in Anja Pogačnik Krajnc
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Razprava 2
(opombe avtorja predavanja)

1. Poznavanje standardov je pomembno.

2. Za stroko je samo poznavanje standardov 
premalo.

3. Ne moremo pričakovati, da vsak delavec (ali pa 
uporabnik proizvoda) pozna vse standarde, ki so 
zanj relevantni.

4. Standardi, ki jih v VPD katere uporabo zahteva 
zakonodaja, bi morali biti lažje dostopni tako 
delavcem kot tudi stroki.

5. Tehnične standarde sestavljajo strokovnjaki, da 
nam olajšajo ocenjevanje, rangiranje in iskanje 
primernih proizvodov.

6. Cena standardov so visoke in pogoji nakupa 
zahtevni (še posebej, če poznavanje standarda ni 
namenjeno trženju).
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HVALA ZA 
VAŠO 
POZORNOST!
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