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V sedanjem času, ko smo lahko na vsakem koraku izpostavljeni okužbi z novim, hitro nalezljivim virusom 

SARS-CoV-2 (COVID-19 ali tudi poznan kot Koronavirus), je izrednega pomena preventivna zaščita pred 

okužbo. Trenutno, v obdobju, ko nam vlada prepoveduje izhode iz domov in zadrževanja na javnih površinah, 

razen v primeru, ko zapustimo naš dom za opravljanje najnujnejših opravil, je edini način, da varno pridemo do 

ciljne destinacije, z osebnim avtomobilom. Avto nam v teh časih predstavlja nekakšno mobilno izolacijsko enoto, 

v kateri se učinkovito izognemo stiku z drugimi ljudmi ter predstavlja najvarnejšo rešitev prevoza od točke A do 

točke B, seveda le v primeru, da poskrbimo za neomajno čistočo v njem. Kljub temu, da smo sami v avtomobilu, 

še vedno lahko iz okolja vanj prinesemo virus ne da bi se tega sploh zavedali.  

 

Zato je ključnega pomena avto razkuževati in očistiti po vsakem opravku! 

Naj gre za naše osebno vozilo ali izposojeno je potrebno je poskrbeti za čistočo in razkuževanje površin, ki se jih 

vozniki ali sopotniki najpogosteje dotika. Razlog temu je, da se nov koronavirus ne prenaša le kapljično, temveč 

tudi ob stiku z okuženimi površinami. Ravno zato je najboljša zaščita pred takšnimi prenosi temeljna higiena rok 

in razkuževanje površin, kjer se virus lahko nahaja. 

 

Torej, katere dele avtomobila moramo 

razkužiti? 

Če začnemo z zunanjostjo, je treba naš 

avtomobil redno in temeljito razkuževat  

na predelih kjer imamo kljuke vrat in 

kljuke oziroma gumbe za odpiranje 

prtljažnih vrat. Prav tako ne smemo 

pozabiti na predel vrat, ki se ga 

dotaknemo, ko vrata zapremo 

(najpogosteje zgornji desni kot vrat). 

V notranjosti avtomobila pa je najpomembneje, da 

razkužimo volanski obroč, prestavno ročico 

oziroma stikalo, ročico ali gumb parkirne 

zavore, naslonjala na vratih in naslonjala za 

komolce, stikala in gumbe avtoradia, zaslon 

multimedijske naprave, kljuke vrat, obvolanske 

ročice, stikala in vzvode za nastavitev sedeža 

nožne stopalke in okvire vrat.  

 

 

RAZKUŽEVANJE OSEBNEGA 

AVTOMOBILA 
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Seveda pa ne smemo pozabiti na vse elektronske naprave, ki so v avtu (npr. zaslon multimedijskih 

naprav), ki potrebujejo poseben pristop, da jih učinkovito očistimo in razkužimo, saj lahko razkužilo 

prodre v notranjost in povzroči okvaro. 

 

Problem se tudi pojavi, ker notranjih površin ne moremo umivati z milom in lahko z nepravilno uporabo čistil in 

alkohola tako uničimo plastiko, les, kovino ali usnje, skratka vseh materialov, ki jih najdemo v notranjosti našega 

avtomobila.   

Rešitev, je v uporabi parnih čistilnih naprav, ki samo z pomočjo vode, pritiska ter visoke temperature 

očistijo in razkužijo katerokoli površino in to brez dodatnih kemikalij in detergentov. Značilnost naših 

parnih čistilcev je, da dosežejo temperaturo pare do 100°C in tako poskrbijo za čistočo ter dezinfekcijo. 

Zaradi visoke dosežene temperature se z njihovo pomočjo lahko znebimo do 99% bakterij na katerikoli 

površini in to brez kakršne koli poškodbe le te. Virusi preživijo vse do temperature 66°C, kar pomeni da 

naši parni čistilci to temperaturo kar krepko presežejo in se posledično z lahkoto znebijo vseh virusov.  

Dezinficirajte svoje vozilo v samo nekaj minutah in to brez skrbi, da bi poškodovali kateri koli material 

ali del vozila. Prednost parnih čistilcev je v tem, da lahko varno in hitro očistimo ter razkužimo tudi vse 

elektronske naprave brez tveganja, da bi le te pri tem pokvarili. 

Nahajamo se v času, ko je izrednega pomena poskrbeti za preventivno zaščito nas samih ter najbližjih 

pred zahrbtnim virusom. Nikar ne zanemarjajte pomena čistoče in razkuževanja, še posebej v 

trenutkih, kot jih sedaj preživljamo.  

Vzemite odgovornost v svoje roke ter poskrbite, da bo vaše vozilo čisto in razkuženo ter posledično ne 

bo postalo čigav razlog okužbe z virusom. 
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