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Omogočanje sprejemov v socialnovarstvenih zavodih in drugih
izvajalcih institucionalnega varstva

Spoštovani,
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je glede na potek epidemije v
Republiki Sloveniji, kjer se opaža bistveno zmanjšanje števila novih obolenj za virusom COVID19, zaprosilo Ministrstvo za zdravje in Strokovno svetovalno skupino za stališče glede novih
sprejemov pri izvajalcih institucionalnega varstva. Glede na prejeta priporočila podajamo
naslednje usmeritve.
Priporoča se postopna sprostitev novih sprejemov in vračanje uporabnikov, ki so bili v času
trajanja epidemije v domači oskrbi, ob predhodnem izpolnjevanju vseh spodaj navedenih
usmeritev.
Pred novim sprejemom ali ponovnim sprejemom uporabnika, ki je v času epidemije živel v
domačem okolju, se obvezno opravi oceno tveganja prisotnosti okužbe s COVID-19 in
epidemiološkega stanja (priloga 1, v nadaljnjem besedilu: ocena). Oceno opravi izbrani osebni
zdravnik (domski zdravnik) oziroma diplomirana medicinska sestra pri izvajalcu
institucionalnega varstva.
Če je pri kandidatu za sprejem tveganje na prisotnost okužbe s COVID-19 zanemarljivo, se
osebo sprejme na oddelek za zdrave uporabnike.
Če pri kandidatu za sprejem obstaja tveganje okužbe s COVID-19, se uporabnika namesti v
sivo cono in ob sprejemu odvzame bris na COVID-19. Ne glede na negativen prvi bris na
COVID-19, ostane uporabnik v sivi coni do drugega negativnega brisa na COVID-19, ki se
izvede sedem dni po sprejemu.
Vsak izvajalec institucionalnega varstva ima ustrezno organizirane cone, skladno z navodili
Ministrstva za zdravje. Poleg oddelka za zdrave uporabnike je obvezen tudi oddelek/cona za
uporabnike s sumom na COVID-19 - siva cona, ki je organizirana na način individualne izolacije
z ločitvijo čistih in nečistih poti.

Za vzpostavitev rdeče cone, ki je namenjena stanovalcem pri katerih je ugotovljena okužba,
mora imeti vsak izvajalce pripravljen krizni načrt za njeno postavitev, ki je lahko organizirana na
način kohortne izolacije in se lahko realizira v roku 24 ur.
Krizni načrt postavitve izolacijske rdeče cone po navodilih Ministrstva za zdravje vsebuje
najmanj:
 podatek o odgovornih osebah pri izvajalcu;
 podatek o izvajalcu zdravstvene dejavnosti pri izvajalcu;
 število vseh uporabnikov v pri izvajalcu (ločeno po enotah);
 število vseh zaposlenih pri izvajalcu, ločeno po poklicnih skupinah, navedbo zaposlenih
pri izvajalcu, ki bodo v primeru potrebe po vzpostavitvi rdeče cone razporejeni na delo v
rdečo cono, pri čemer naj se primarno za delo v rdeči coni načrtuje tiste zaposlene, ki
poznajo specifike uporabnikov, kot dopolnitev kadrovske zasedbe na vseh deloviščih pa
tudi kadre, ki bodo v primeru izbruha okužbe, prerazporejeni od izvajalcev zdravstvene
dejavnosti skladno z Odredbo o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene
dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19;
 podatek o številu in vrsti naprav za zagotavljanje zdravljenja s kisikom,
 opremo in pripomočke za delo v rdeči coni,
 načinu vzpostavitve rdeče cone v roku 24 ur od pojava potrebe po njeni vzpostavitvi.
V primeru potrjene okužbe uporabnika/stanovalca pri izvajalcu institucionalnega varstva se prvi
primeri evakuirajo v bolnišnico zaradi lažjega obvladovanja epidemije v tveganem okolju. Tudi v
primeru vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu institucionalnega varstva bodo vsi stanovalci, ki
bodo potrebovali bolnišnično obravnavo, skladno s strokovno doktrino in predpisi s področja
zdravstva napoteni v bolnišnico.
Pred sprostitvijo novih sprejemov mora vsak izvajalec institucionalnega varstva opredeliti
potrebe po osebni varovalni opremi (OVO) in potrebe po drugi opremi, pripomočkih in materialih
za izvajanje zdravstvene nege ter oskrbe za naslednje scenarije:
 pri izvajalcu ni prisotne okužbe,
 pri izvajalcu je prisoten sum na okužbo,
 pri izvajalcu so uporabniki s potrjeno okužbo na COVID-19.
Pred začetkom novih sprejemov je treba zagotoviti zalogo OVO vsaj za 8 dni (upoštevajoč tudi
možen scenarij potreb po OVO v primerih suma ali potrjenih okužb s COVID-19 pri
uporabnikih). Izvajalec institucionalnega varstva redno obnavlja zalogo OVO ter drugih
potrebnih pripomočkov in materialov.
Ob sprostitvi sprejemov izvajalec institucionalnega varstva zagotovi:
 v najkrajšem možnem času se izvede ponovni obisk koordinatorja za področje
zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstvenih zavodih imenovanega s sklepom
ministra, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: koordinator); lahko v
sodelovanju s koordinatorjem za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih
zavodih in po možnosti z območno pristojnim epidemiologom, za oceno ustreznosti
organizacije con in preverjanja izvedbe usposabljanja iz področja preprečevanja in
obvladovanja okužb ter usposobljenosti za ustrezno uporabo OVO;

 informacijo o organiziranosti sive cone in o kriznem načrtu postavitve izolacijske rdeče
cone ter izvedbi usposabljanja zaposlenih s področja vsebin preprečevanja in
obvladovanja okužb ter ustrezne uporabe OVO, koordinatorji posredujejo na Ministrstvo
za zdravje, s sklicem na številko 181-70/2020;
 vsi zaposleni pri izvajalcu se usposobijo iz vsebin na področju preprečevanja in
obvladovanja okužb, okužb povezanih z zdravstveno oskrbo in okužbe COVID-19 ter
uporabe OVO. Omenjena izobraževanja naj bodo vključena v letni plan izobraževanja.
Časovna dinamika sprejemov mora biti v soglasju z domskim zdravnikom ter v skladu z
velikostjo oddelka (sive cone) za uporabnike s sumom na COVID-19.
Ob izpolnjevanju predhodno navedenih pogojev, se novi sprejemi začnejo izvajati pri
izvajalcih institucionalnega varstva, kjer pri uporabnikih ni potrjene okužbe s COVID-19,
s 25. 5. 2020.
Izvajalci institucionalnega varstva, v katerih so uporabniki z okužbo s COVID-19, lahko nove
sprejeme organizirajo le v primeru, da zagotavljajo ustrezno vzpostavitev treh con
(vzpostavljena rdeča cona). Pridobiti je treba pozitivno mnenje koordinatorjev in območno
pristojnega epidemiologa glede na aktualno epidemiološko situacijo v regiji in pri izvajalcu
institucionalnega varstva.

Prosto gibanje stanovalcev
Stanovalcem, pri katerih ni suma na okužbo s COVID-19 in ki so samostojni in sposobni
prostega gibanja ter razumejo navodila glede preprečevanja in obvladovanja okužb, se
omogoča prosto gibanje. Izvajalec pa jih mora ob tem seznaniti z ustrezno uporabo kirurške
maske in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužbe s COVD-19 (socialna distanca,
umivanje in razkuževanje rok, higiena kihanja in kašlja, ne dotikanje oči, nosu, ust).
Omogočanje obiskov pri izvajalcih institucionalnega varstva
V povezavi z dopisom št. 0075-1/2020/29 z dne 30. 4. 2020 glede omogočanja obiskov
pošiljamo nekaj dodatnih usmeritev.
Ob upoštevanju smernic iz prejšnjega odstavka priporočamo, da se v največji možni meri
poskrbi za spoštovanje zasebnosti v času obiska.
Pri tem pa opozarjamo, da se je pri načrtovanju obiskov v tistih izvajalcih, ki se nahajajo v
lokalnem okolju s povečanim številom oseb z okužbo s COVID-19 oziroma pri tistih, kjer je med
stanovalci prisotna okužba s COVID-19, potrebno posvetovati s pristojnim epidemiologom
območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje in imenovanimi koordinatorji.
Dodatno pa želimo opozoriti tudi, da morajo biti obiskovalci pred obiskom seznanjeni z
preventivnimi priporočili zdravstvene stroke.

S spoštovanjem.

mag. Cveto Uršič
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Priloga:
- vprašalnik za oceno tveganja prisotnosti okužbe s COVID-19 in epidemiološkega stanja
oseb pred sprejemom v socialnovarstveni zavod
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