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Veza: Nujno obvestilo številka 0075-1/2020/13

Spoštovani,

epidemiološka situacija glede COVID-19 v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno 
sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa.  Skladno s postopnim sproščanjem 
sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa in na podlagi informacij, ki smo jih prejeli s strani 
Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije in Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb 
s posebnimi potrebami v RS, vse izvajalce storitev na področju varstveno delovnih centrov (v 
nadaljevanju: VDC) in zavodov za usposabljanje (v nadaljevanju: CUDV) obveščamo, da od 
dne 25. 5. 2020, ne bo več veljala omejitev izvajanja storitev, ki je bila podana s strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) ob 
razglasitvi epidemije COVID-19 oziroma z okrožnico, št. 0075-1/2020/13, z dne 12. 3. 2020.

Izvajalci storitev na področju varstveno delovnih centrov in zavodov za usposabljanje ste se v 
preteklih mesecih znašli v težkem položaju, ko se je obseg storitve omejil, pojavljala se je vrsta 
neznank, povezanih z virusom COVID-19, na mnogo vprašanj ni bilo takojšnjih odgovorov, ker 
smo problematiko reševali sproti, kar je zaposlenim, predvsem pa uporabnikom in njihovim 
družinam nedvomno povzročalo negotovost in stisko. Ne glede na vse težave ste izvajalci v tem 
obdobju odigrali pomembno vlogo in zagotavljali neprekinjeno izvajanje vseh nujnih storitev kot 
smo skupaj tudi uspešno zajezili prve okužbe v VDC ter ohranili varnost zdravja uporabnikov. 
Za vaše delo in požrtvovalnost se vam najlepše zahvaljujemo.

V zvezi s pripravami na odprtje varstveno delovnih centrov in zavodov za usposabljanje v
nadaljevanju podajamo ključna priporočila za izvajanje storitev, pri čemer smo upoštevali 
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predloge, ki so jih za MDDSZ pripravili na Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije in 
Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v RS. 

Predlagamo, da posamezni izvajalci pred sprostitvijo storitev pripravite vse potrebne aktivnosti, 
predvsem pa pripravite podrobnejše protokole, načrte izvajanja storitev (osnovne in socialne 
oskrbe), ocene tveganja ob upoštevanju vseh relevantnih priporočil za izvedbo preventivnih 
ukrepov pri delu z osebami s posebnimi potrebami.

Pri izvajanju storitev oziroma dnevnih vključitev je potrebno upoštevati preventivne ukrepe v 
skladu s priporočili Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v 
nadaljnjem besedilu: NIJZ), predvsem pa je potrebno upoštevati splošne in ostale higienske 
ukrepe, s katerimi, prosimo, da na vidnem mestu seznanite zaposlene kot jih tudi na primeren 
način predstavite uporabnikom:
- redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju (v 
primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za 
roke);
- upoštevamo higieno kihanja in kašljanja;
- pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust;
- izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake nalezljive bolezni;
- v primeru, da zbolimo, ostanemo doma;
- skrbimo za redno zračenje prostorov;
- priporočamo, da na vidnem mestu izobesite (slikovna) gradiva na temo umivanja in 
razkuževanja rok, higiene kašlja ter pravilne namestitve mask (skladno z zmožnostmi uporabe);
- udeleženci naj v prostore, kjer se izvajajo storitve, vstopajo posamično, pri čemer naj se 
storitev izvaja čim bolj individualno oziroma v manjših skupinah (skladno z zmogljivostmi 
izvajalca);
- ves čas naj se med uporabniki samimi ter med uporabniki in strokovnim osebjem skladno z 
možnostmi vzdržuje razdaljo najmanj 1,5-2 m.

Predlagamo, da upoštevate splošne ukrepe za zaščito pred okužbo s COVID-19, navedene na 
naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 kot 
tudi spremljate splošna navodila za osebe, ki zbolijo za sumom na COVID-19, ki se bodo 
spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji. Ker se zavedamo, da pri delu z 
osebami s posebnimi potrebami ne bo možno v celoti izvesti vseh navedenih ukrepov, 
predlagamo, da jih prilagodite ali nadomestite z ukrepi, ki v največji meri preprečujejo morebitne 
okužbe oziroma zmanjšajo tveganja ter so izvedljivi v VDC in CUDV. 

V splošnem opozarjamo, da lahko v VDC in CUDV prihajajo le zdravi uporabniki in zaposleni 
kot tudi osebe, ki uporabnike v nekaterih primerih pripeljejo. Uporabniki oziroma starši in 
zakoniti zastopniki morajo biti ob ponovni vključitvi seznanjeni, da je tveganje za prenos okužbe 
s COVID-19 večje, pri čemer naj o tem predložijo podpisano izjavo, redno spremljajo 
zdravstveno stanje uporabnika in obveščajo izvajalca. Strokovne službe naj posebno skrb pri 
vključevanju in določanju ukrepov namenijo uporabnikom, ki se v večji meri uvrščajo v rizične 
skupine.

Ob izpolnjevanju vseh pogojev, se sprejemi v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji lahko začnejo izvajati pri izvajalcih, kjer pri uporabnikih ni potrjene okužbe s 
COVID-19. V prilogi vam dodajamo vprašalnik za oceno tveganja prisotnosti okužbe s COVID-
19, ki se izpolni pred prvo vključitvijo v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi 
pogoji.



Vključitve naj v prvih dneh sprostitve storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji potekajo postopno, na podlagi načrta vključitev, ki ga pripravijo delujoče komisije za 
sprejeme in premestitve, v okviru posameznih izvajalcev, pri čemer se prednostno upošteva 
nujnost vključitve in dogovor z uporabnikom oziroma zakonitimi zastopniki. 

Izvajalce pozivamo, da posebno skrb namenijo načrtovanju prilagojene organizacije prevoza 
uporabnikov in organizacije prehrane, kjer je v najvišji meri možno izvajati preventivne ukrepe. 
Pri organizaciji prehrane, prevoza in čiščenja, se smiselno uporabijo higienska priporočila NIJZ, 
ki so bila pripravljena za izvajanje pouka v osnovni šoli in v vrtcih. V seznanitev dodajamo 
uporabne povezave za smiselno prilagoditev (prevoza, organizacije prehrane in ostalih 
dejavnosti) področju storitev VDC in CUDV: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

Predlagamo, da v največji meri zagotavljate, da se stalne skupine (ki jih predhodno določite) 
med seboj in med storitvami praviloma ne izmenjujejo (vsaj 2 tedna) oziroma so primerno 
oddaljene ter zagotovite manjše skupine (skladno z zmogljivostmi izvajalca). Podrobnosti naj 
bodo opredeljene v hišnem redu. Vzdrževanje razdalje je potrebno zagotavljati tudi med 
zaposlenimi in uporabniki, kjer je to mogoče ter morebitnimi drugimi osebami za katere je 
prisotnost pri izvajalcu nujna. Izogibati se je potrebno vstopanju drugih oseb v prostore (npr. 
zaradi čiščenja, vzdrževanja ali dostave hrane) in uporabe zaprtih skupnih prostorov ali 
prehodov (le v nujnih primerih).

Zaposleni naj tudi sicer (ko niso v stikih z uporabniki) vzdržujejo priporočeno medosebno 
razdaljo in izvajajo vse ukrepe za preprečevanje okužbe kot je predhodno potrebno tudi 
seznaniti zaposlene s protokoli in načrti ter jih usposobiti glede navedenih ukrepov. Za tehnično 
osebje naj izvajalec pripravi potrebna navodila z namenom zagotavljanja ustreznega čiščenja in 
oskrbo s sanitarnim materialom. Priprava prostorov, opreme in pripomočkov naj se uredi 
skladno s priporočili NIJZ.

Starše in zakonite zastopnike je potrebno redno obveščati in seznaniti z prilagojenimi ukrepi v 
VDC ali CUDV. Uporabniki naj ne prinašajo morebitnih predmetov ali hrane od doma. Vse 
aktivnosti naj izhajajo iz potreb in značilnosti uporabnikov ter kjer je to potrebno v dogovoru s 
starši oziroma zakonitimi zastopniki. Strokovni delavci naj ob ponovni vključitvi posebno 
pozornost posvetijo pripravi prilagojenih osebnih načrtov uporabnikov. Delo v skupinah naj 
poteka čim bolj umirjeno, s prilagojenim obsegom programa in poudarkom na komuniciranju, pri 
čemer naj imajo uporabniki v večji meri možnost izražati svoja čustva ob aktualnih 
spremembah. V čim večji meri, kolikor je izvedljivo glede na kapacitete izvajalca, naj bodo 
aktivnosti načrtovane na prostem.

MDDSZ je strokovno svetovalno skupino Ministrstva za zdravje pred dnevi zaprosilo za stališče 
glede ponovnih vključitev in sprejemov v varstveno delovne centre in zavode za usposabljanje, 
pri čemer smo prejeli priporočila in usmeritve za izvajalce storitve institucionalnega varstva, ki 
ste jih izvajalci prejeli z obvestilom o sproščanju storitve institucionalnega varstva. Na podlagi 
tega smo svetovali sprostitev novih sprejemov in vračanje uporabnikov, ki so bili v času trajanja 
epidemije v domači oskrbi, ob predhodnem izpolnjevanju podrobnih usmeritev za institucionalno 
varstvo, ki so bile podane v navedenem obvestilu. 

Izvajalce posebnega programa vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in odraslih oseb s 
posebnimi potrebami, pozivamo, da v zvezi s sprostitvijo in izvedbo programa, redno sledijo 
obvestilom (okrožnicam) in priporočilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot tudi 



higienskim priporočilom NIJZ, ki so za to področje, po naših informacijah v zaključni fazi 
izdelave ter se bodo smiselno uporabljala tudi v socialno varstvenih zavodih za usposabljanje.

Vsekakor bomo glede podrobnejših vprašanj v zvezi z zgoraj navedenimi priporočili in ob vseh 
zaznanih izzivih skupaj sodelovali.

S spoštovanjem,

mag. Cveto Uršič
DRŽAVNI SEKRETAR

Poslati: 
- naslovnikom, elektronsko.

Priloga:
- vprašalnik za oceno tveganja prisotnosti okužbe COVID-19 za VVZ.
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