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Pri avtonomnem potapljanju je oprema, ki jo uporabljamo, ključna za varen potop. Poleg rednega 
vzdrževanja opreme zaradi njene varnosti in daljšanja njene življenjske dobe, se je pojavil nov 
razlog čiščenja le te in sicer za zaščito potapljačev pred okužbo s COVID-19. Z izposojeno 
potapljaške opreme, se poveča možnost za prenos COVID-19 preko potapljaške opreme iz človeka 
na človeka. Zato moramo natančno slediti točno določenim postopkom čiščenja potapljaške 
opreme z namenom preprečevanja nadaljnjega prenosa korona-virusa. Ob vse boljšem poznavanju 
COVID-19 so se formirala priporočila za dezinfekcijo potapljaške opreme. Spodaj predstavljena so 
priporočila DAN Evrope za dezinfekcijo opreme za potapljanje v namen preprečevanja prenosa 
okužb s COVID-19. Smernice so trenutne, saj se znanje stalno nadgrajuje. 
 
Predvidevamo, da se bo epidemiološka slika v povezavi s korona-virusom v Sloveniji izboljšala in se 
bodo omejevalni ukrepi pričeli rahljati. Sledilo bo odprtje potapljaških centrov, klubov, društev,… 
Ponovno se bodo pričele potapljaške dejavnosti.  
Potek dela in dejavnosti potapljanja bo imel sedaj še dodaten poudarek na zaščiti osebja, 
potapljačev in spremljevalnega osebja, pred korona virusom. Upoštevati bo potrebno vse osnovne 
zaščitne ukrepe, ki so v posamezni državi uvedeni za zmanjšanje tveganja prenosa korona-virusa. 
Nekaj splošnih priporočil v vezi z izposojo opreme v potapljaških centrih je že izdal tudi DAN 
Evrope. Priporočila pa bi lahko prinesli na vse kraje, kjer poteka izposoja, oziroma izmenjava 
potapljaške opreme, kot so tudi klubi, društva, tabori, … 

 
DAN Evrope priporočila: 
 
Z izposojo opreme je treba ravnati posebno previdno, še posebej upoštevajte odgovornost 
lastnikov potapljaških centrov v primeru morebitne kontaminacije. Tukaj je nekaj 
priporočil:  

- Najemno opremo je treba po vsaki uporabi razkužiti, kot je navedeno, posebno 

pozornost namenite regulatorjem, BCD-mo, cevkam (šnorklom) in 

maskam. Izposojevalne maske mora pred uporabo vsak potapljač ̌preizkusiti, kar 
pomeni razkuževanje po vsakem testu. Potapljača se lahko spodbudi, da vsaj 
prinesejo lastno masko.  

- Območja vrnjene opreme za izposojo naj bodo ločeno od območje, kjer je shranjena 
razkužena oprema.  

- Strankam je treba preprečiti vstop na območje, kjer je razkužena oprema shranjena. 
Izročite opremo kupcem.  

- Prevažajte opremo za najem v posameznih zabojnikih, ki so označeni z imenom 

stranke in ne pozabite, da jih po uporabi razkužite.  
- Ko je razkužena, varno ravnajte z opremo, npr. s shranjevanjem mask, regulatorjev 

in cevk (šnorkli) v zaprtih vrečah, ki jih je treba odstraniti pred uporabo.  
- Strankam naročite, naj se ne dotikajo izhoda prve stopnje ali dovoda regulatorja pri 

sestavljanju in demontaži njihove enote za potapljanje.  
 

NAJ BO DRUGA STOPNJA ZAMENJANA PO VSAKI UPORABI? 

Čeprav ga stranke dojemajo kot sinonim posebne skrbi in dobrega servisa, zamenjava 
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ustnikov morda ne bo dovolj za preprečevanje kontaminacije. Okuženi uporabnik ne bi 

kontaminiral le ustnika, ampak celotno enoto druge stopnje. Zato je treba razkužiti 

regulatorje, kot je opisano zgoraj, tudi če je ustnik zamenjan.  

KAKO JE TREBA IZPIRATI IZPOSOJENO POTAPLJAŠKO OPREMO? 

Za izpiranje opreme priporočamo, da po uporabi ne uporabljate skupne kadi za čiščenje. Če 
potapljaški center nima ustreznih zmogljivosti za posamično izpiranje s tekočo vodo, 

opremo v lasti stranke izperemo drugje. Če potapljaški center kupcem nudi območje za 
sušenje njihove opreme bi moralo biti dovolj razmika med posameznimi opremami. 
Stranke vedno opomnite, da razkužijo njihovo opremo čim prej po uporabi.  

Vir: http://www.sbmhs.be/2020%200412%20Position%20of%20the%20BVOOG.pdf,   

Dezinfekcija in čiščenje potapljaške opreme: 
 
Ker si veliko potapljačev opremo izposodi, je potrebno razkuževanje in čiščenje opreme. 
DAN Europe je dne 30. 4. 2020 podal priporočila za dezinfekcijo potapljaške opreme. Menijo, da je 
najbolj primeren način dezinfekcije z Natrijevim hipokloritom, ki je tudi najbolj dostopen. 
 

DAN Evrope priporočila: 

NATRIJEV HIPOKLORIT  

Navadna belila , ki se jih trži pod različnimi blagovnimi znamkami s spremenljivimi odstotki 
(5-10%) in njegova aktivna sestavina, natrijev hipoklorit , so med izdelki, ki lahko 
nevtralizirajo virus. Pomembno je, da nalepko izdelka natančno preberete, preverite 

odstotek aktivne sestavine in jo v pravilni meri razredčite v vodi. Nedavne znanstvene 
študije (1) kažejo 1:50 redčeno belilo, ki vsebuje 5% od natrijev hipoklorit (koncentracija 

0,1% ali 1000 ppm aktivne sestavine), razkuži s popolno potopitvijo predmetov vanje za 
vsaj 5 minut . Tu je praktičen primer, kako izdelek razredčiti v vodi, da dobimo 5 litrov 
raztopine, ki vsebuje 0,1% aktivne sestavine: 5% natrijevega hipokloritnega belila // 100 ml 
izdelka v 4900 ml vode, ali 10% natrijev belilec hipoklorit // 50 ml izdelka v 4950 ml vode  

Previdnostni ukrepi:  

Opravite dezinfekcijske operacije z rokavicami, masko in zaščito za oči. Raztopine zmešajte 

v dobro prezračenih prostorih. Pripravite raztopine s hladno vodo, saj topla voda škoduje 
učinkovini. Nikoli ne mešajte belila z drugimi izdelki ali kemikalijami. Med čiščenjem se 

izogibajte brizgam. Izperite s sladko vodo in pustite, da se posuši pred uporabo.      
 
Vir: http://www.sbmhs.be/2020%200412%20Position%20of%20the%20BVOOG.pdf 

 
Polnjenje in rokovanje z jeklenkami: 
 
Med drugim je pozornost potrebno nameniti tudi delu z jeklenkami med polnjenjem le teh. 
Korona-virus lahko vstopi v jeklenko, zaradi okužbe človeka, ki rokuje s kompresorjem in opremo, 
ki je potrebna za polnjenje jeklenke. V jeklenko korona-virus lahko vstopi preko vstopnega ventila, 

http://www.sbmhs.be/2020%200412%20Position%20of%20the%20BVOOG.pdf
http://www.sbmhs.be/2020%200412%20Position%20of%20the%20BVOOG.pdf


              Združenje inštruktorjev potapljanja Slovenije                                     
 

4/4 

če se pri delu ne upošteva vseh zaščitnih ukrepov pred njim. Pomembno je pranje rok in 
razkuževanje območij z dotikom, vključno z jeklenkami in polnilnicami jeklenk, saj je verjetnost, da 
bi virus preživel tlak plinov pri polnjenju jeklenke. 
Za delo pri polnjenju jeklenke določimo odgovorno osebo, ki bo upoštevala vse zaščitne ukrepe 
proti korona-virusu, da do okužbe ne pride. 
 
Zaključek: 
 
Pomembno je, da se ukrepi dezinfekcije potapljaške opreme dopolnjujejo in učinkovito izvajajo, za 
namen preprečevanja širitve korona-virusa in varnega izvajanja potapljaških dejavnosti. 
 
 
 
 
 
 
 


