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Zadeva: Informacija o možnosti ukrepov oziroma zagotavljanja zmogljivosti v 
povezavi s COVID-19

Zveza: naš dopis Postopek premestitve pacientov, ki so preboleli okužbo z virusom 
SARSCoV-2 in so upravičeni do podaljšane obravnave v skladu s 54. členom 
Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, k izvajalcem 
podaljšane obravnave, št. 0070-26/2021/47 z dne 19. 4. 2021

Seznanjamo vas, da je v skladu s 54. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-
19 (Uradni list RS, št. 15/21 in 112/21 – ZNUPZ) in 14. členom Zakona o nujnih ukrepih na področju 
zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) zagotovljena možnost izvajana podaljšane obravnave za potrebe 
zagotavljanja zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo z 
virusom SARS-CoV-2 in se po zaključenem bolnišničnem zdravljenju oziroma zaključeni medicinski 
rehabilitaciji pri izvajalcu na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti zaradi nepopolne samooskrbe ne 
morejo vrniti v domače okolje (v nadaljnjem besedilu: podaljšana obravnava).

Vse premestitve pacientov k izvajalcu podaljšane obravnave potekajo izključno preko Dispečerske 
službe zdravstva, ki zagotavlja pregled nad razpoložljivimi zmogljivostmi. Postopek napotitve k 
izvajalcu podaljšane obravnave je razviden v dokumentu Postopek premestitve pacientov, ki so 
preboleli okužbo z virusom SARSCoV-2 in so upravičeni do podaljšane obravnave v skladu s 54. 
členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, k izvajalcem podaljšane 
obravnave, št. 0070-26/2021/47 z dne 19. 4. 2021, do katerega dostopate na spletni strani: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-in-drugi-
socialno-varstveni-zavodi/Postopek-premestitve-pacientov-ki-so-preboleli-okuzbo-z-virusom-SARS-
CoV-2-19.-4.-2021.pdf. Možnost sprejema pacienta k izvajalcu podaljšane obravnave se dogovori 
največ en dan pred premestitvijo, vnaprejšnje rezervacije mest pri izvajalcu podaljšanje obravnave, 
niso dopustne.

Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Dispečerska služba zdravstva
Izvajalci podaljšane obravnave
Izvajalci prevozov
Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije – Soča
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
Nacionalni inštitut za javno zdravje
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Hkrati vas seznanjamo, da se v skladu s 43. in 44. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 
112/21 – ZNUPZ) zagotavljajo zmogljivosti za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije) za 
osebe, ki so pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil popolnoma samostojne,
zdravstveno stabilne in katerih bivanje na naslovu stalnega ali začasnega bivališča bi predstavljalo 
visoko tveganje prenosa okužbe na druge ranljive skupine prebivalstva (starejše osebe, osebe s 
pridruženimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi oziroma imunokompromitirane osebe), bivanja na 
drugem primernem prostoru pa ni mogoče urediti.
Več o nastanitvenih zmogljivostih za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije) in postopku 
ureditve začasne nastanitve za potrebe izvajanja ukrepa karantene ali osamitve (izolacije), je 
d o s t o p n i h  n a  s p l e t n i  s t r a n i  
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-in-drugi-
socialno-varstveni-zavodi/Nastanitvene-zmogljivosti-za-potrebe-izvajanja-ukrepa-osamitve-in-
karantene-12.4.2021.pdf. 

V primeru potrebe po dodanih informacijah nas prosimo kontaktirajte na telefonsko številko 041 419 
150.

Zdravniško zbornico Slovenije naprošamo, da predmetni dopis deli s svojimi člani.

mag. Klavdija Kobal Straus
vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo

Vročiti:
- Bolnišnicam - po e pošti
- Zdravstvenim domovom - po e pošti
- Izvajalcem podaljšane obravnave in prevozov - po e pošti
- Dispečerski službi zdravstva - po e pošti
- Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije – Soča, info@ir-rs.si, 

strokovni.direktor@ir-rs.si - po e pošti
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si - po e-

pošti
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@nijz.si, info@nijz.si – po e-pošti
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