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Presejalno testiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi za
splošno populacijo

Spoštovani!
V času epidemije in visokih tveganj okužbe je presejalno testiranje s hitrimi testi izjemno
pomemben ukrep, ki pomaga zaustavljati širitev virusa ter hkrati omogoča vsaj omejeno
opravljanje določenih dejavnosti. Zanimanje za testiranje, ki ga je Ministrstvo za zdravje v
dogovoru z lokalnimi skupnostmi organiziralo za posamezna območja, nam daje jasno
usmeritev, da je potrebno testiranje omogočiti in narediti dostopno.
Z dopisom dne 24. 12. 2020 smo zdravstvene domove že zaprosili, da se organizirajo tako, da
bodo od 4. 1. 2021 dalje organizirali prostovoljno hitro testiranje s HAGT za prebivalce občin v
njihovi pristojnosti. Zato bi želeli, da se na območju posameznih občin ali za območje več občin
skupaj, uredijo stalna mesta, da bi bilo možno tako testiranje izvajati.
Glede lokacij je potreben dogovor z župani občin. Smiselno je, da so lokacije na sedežu
zdravstvenih domov in/ali zdravstvenih postaj, lahko pa tudi druge primerne lokacije, ki
omogočajo organizirane dostope brez gneče. Z župani se je prav tako potrebno dogovoriti o
morebitni tehnični pomoči, ki bi jo lahko nudila Civilna zaščita.
Glede na trenutno epidemiološko situacijo in veliko zanimanje posameznikov za testiranje s
HAGT pričakujemo, da se testiranje organizira na način, da bo dostopno čim širšemu krogu
prebivalcev.
Na ministrstvu za zdravje pričakujemo, da se v zagotavljanje stalnih mest za presejalno
testiranje prebivalcev poleg javnih zdravstvenih zavodov vključite tudi zasebni izvajalci
zdravstvene dejavnosti, vključeni v javno službo. Testiranje bi lahko zagotavljali samostojno,
lahko pa se vključite kot izvajalci na drugih mestih, kjer bi bilo testiranje omogočeno.
HAG teste zagotovi Ministrstvo za zdravje in niso vključeni v ceno navedeno v nadaljevanju.
Prvo količino testov, ki je za posamezni zdravstveni dom pripravljena na podlagi razdelilnika
Ministrstva za zdravje, bodo zdravstveni domovi prejeli v soboto, 2. 1. 2021. V primeru, da se
boste dogovorili za samostojno organizacijo mest za presejalno testiranje, vam bo Ministrstvo
za zdravje naknadno zagotovilo ustrezne količine HAG testov.

Povračilo ostalih stroškov testiranja se uveljavlja skladno z Uredbo o izvajanju presejalnih
programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in Sklepom o določitvi
najvišjega povračila stroškov HAT na virus SARS-CoV-2 in sicer v višini:

HAG na
lokaciji
izvajalca

Izvedeni test za potrditev okužbe z virusom
SARS-CoV-2 (odvzem, osebna varovalna
oprema, vnos v CRPP)

odvzem in
izvedba
testa

8,00*

HAG test mobilni tim

Odvzem brisa za potrditev okužbe z virusom
SARS-CoV-2 (odvzem, osebna varovalna
oprema, prevoz, analiza, vnos v CRPP)

odvzem in
izvedba
testa

15,00*

* znesek ne vključuje DDV«.

Pri tem vas seznanjamo, da je pri izvajanju presejalnega testiranja na SARS-CoV-2 s hitrimi
antigenskimi testi poleg zagotavljanja strokovnega odvzema brisov in izvedbe testa obvezen
sprotni vnos rezultatov v Centralni register podatkov o pacientih v skladu z metodološkimi in
tehničnimi navodili, ki jih določa Nacionalni inštitut za javno zdravje. Slednje je tudi pogoj in
podlaga za izplačilo opravljene storitve.
Želimo vam vse dobro v letu 2021.
S spoštovanjem,

po pooblastilu, št. 020-10/2020/1
z dne 24. 12. 2020
mag. Marija Magajne
državna sekretarka

Vročiti:
 naslovnikom – po e-pošti
V vednost:
- Županom in županjam slovenskih mest in občin
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si – po e-pošti
- Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si – po e-pošti
- Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si – po e-pošti

