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Med izbruhom Coronavirusa se bodo populacije škodljivcev okrepile 
 
 
Zatiranje škodljivcev je že v prvi vrsti ukrepov, pri zaščiti javnega zdravja, po vsem svetu. Glede na 
situacijo, v kateri smo se znašli, bi se lahko izkazalo še bolj pomembno. Zaprtje šol, lokalov, restavracij, 
hotelov, turističnih znamenitosti in drugih javnih krajev za uveljavitev socialnega distanciranja, bo 
imelo nenamerne posledice. 
 
Živali se vedno hitro prilagajajo, zato predvidevamo, da se bodo, kot neposreden rezultat teh potrebnih 
globalnih ukrepov, populacije številnih vrst škodljivcev okrepile. 
 
Naše splošne vsakodnevne aktivnosti zadržujejo veliko škodljivcev na obrobju naših delovnih in 
prostočasnih okolij. Škodljivci se na splošno raje izogibajo stiku s človekom, infestacije so hitro opazne 
in jih zato lahko hitro obravnavamo.  
 
Vendar pa popolna zapora številnih prostorov pomeni, da izvajalci DDD ukrepov nimajo možnosti 
izpolnjevati zahtev iz programov in standardov za nadzor škodljivcev, nimajo možnosti za ugotavljanje 
dejanskega stanja in s tem nimajo možnosti izvesti dodatnih ukrepov za obvladovanje naraščajočih 
infestacij. Znano je, da, če imajo škodljivci dovolj hrane in vode znotraj teh objektov, se bodo njihove 
populacije hitro povečale. Če v teh objektih primanjkuje hrane in vode, se bodo škodljivci razkropili v 
iskanju le teh. 
 
Pomankanje javnih družbenih gibanj, dodatno prispeva k upadanju čiščenja in vzdrževanja površin, kar 
bo tudi ohrabrilo škodljivce, ki se običajno dosledno skrivajo. To bo tudi omogočilo porast populacij.  
 
Zato moramo pričakovati, da bomo na naših ulicah opazili naraščanje števila škodljivcev, kot so npr. 
podgane, v iskanju lahko dosegljive hrane iz odpadkov, košev in zabojnikov za odpadke. To se že dogaja 
na nekaterih področjih - državah, kjer že okrepljeno postavljajo in izvajajo programe nameščanja vab 
za boj v zvezi s tem vprašanjem. 
 
Znotraj lastnih domov lahko opazimo povečanje števila miši, mravelj in muh, saj imajo tudi ti korist od 
našega omejenega gibanja. Da bi zavrli širjenje škodljivcev, je potrebno zagotoviti, da bodo domovi in 
vrtovi urejeni, odpadki pa v zabojnikih za odpadke! 
 
Vlade po vsem svetu so si enotne in zagotavljajo, da osnovne sanitarne storitve ostajajo nepogrešljive 
storitve v tem obdobju. Splošno velja, da je izvajanje DDD ukrepov bistvenega pomena za zagotavljanje 
ustreznih sanitarno higienskih pogojev. Izvajalci DDD ukrepov imajo ključni pomen v sektorju 
gospodarstva, javnega zdravja in higiene. Njihova angažiranost pa je odvisna od posameznih zahtev, 
razumevanja in različnih okoliščin! 
 
Nekateri izvajalci v tem času morda ne bodo mogli dostopati do prostorov v katerih običajno, 
pogodbeno izvajajo programe zatiranja nadzora škodljivcev, drugim pa bo morda to omogočeno…! 
 
Nekateri izvajalci med tem časom še naprej kot običajno nudijo storitve izvajanja DDD ukrepov splošno 
kot tudi za gospodinjstva, drugi pa imajo morda ranljive družinske člane, ki bi jih radi zaščitili. 
 
Družbe in izvajalci morajo pretehtati povpraševanja po DDD zoper zavarovanja svojih strank, osebja in 
družin. Tu ne gre za splošne odločitve , temveč se primere obravnava individualno. 
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Združenja Izvajalcev DDD ukrepov in relevantne vladne institucije po vsem svetu priporočajo svojim 
članom in organizacijam glede nadaljevanja ukrepov. Zavedati se moramo, da zaradi ukrepov 
socialnega distanciranja , škodljivci nikakor niso ovirani in se bodo njihove populacije, v naši odsotnosti, 
okrepile. 
 
Ob vsem navedenem pa ne smemo ob javnozdravstvenemu tveganju prezreti tudi morebitnih 
gospodarskih škod (kontaminacija, poškodovanje, uničenje predmetov ali dobrin, blaga v zaprtih 
prostorih/objektih), ki jih škodljivci nemoteno in ne nadzorovano povzročajo v trenutnem času kriznih 
razmer. 
 
 


