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Številka: 181-134/2020/24
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Zadeva: Navodilo za vzpostavitev delovanja COVID-19 negovalnega oddelka za 
nastanitev primarnih primerov oskrbovancev socialno varstvenih 
zavodov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2

Zveza: dopis št. 181-134/2020/2 z dne 6. 7. 2020, 181-134/2020/13 z dne 9. 10. 
2020 in št. 181-134/2020/17 z dne 16. 10. 2020, št. 181-134/2020/23 z dne 
20. 10. 2020, št. 181-134/2020/24 z dne 16. 11. 2020

S tem navodilom Bolnišnici Sežana odrejam vzpostavitev zmogljivosti za sprejem 5 pacientov (z 
možnostjo širitve do 10), pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2. Zmogljivosti 
bodo namenjene primarnim primerom oskrbovancev socialno varstvenih zavodov, ki v skladu z 
8. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 –
ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20) za svoje oskrbovance lahko izvajajo tudi 
zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: SVZ), pri katerih bo potrjena okužba s SARS-
CoV-2, njihovo zdravstveno stanje pa stabilno. Navedene zmogljivosti Bolnišnice Sežana bodo 
namenjene primarnim primerom oskrbovancev SVZ pri katerih bo laboratorijsko potrjena okužba 
s SARS-CoV-2 in sicer za čas trajanja kužnosti oskrbovanca oziroma do vzpostavitve rdeče 
cone v SVZ.

Bolnišnico Sežana naprošamo, da navedene zmogljivosti vzpostavi do 15. 4. 2021 in nam do 
navedenega datuma na elektronski naslov gp.mz@gov.si s sklicem na številko predmetnega 
dopisa, posreduje informacijo o kontaktni številki Bolnišnice Sežana, na katero se bo sporočalo 
potrebo po sprejemu oskrbovanca SVZ in posredovalo informacije o oskrbovancu za katerega 
bo dogovorjen sprejem. Koordinacijo zmogljivosti bo zagotavljalo ministrstvo.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem.

Janez Poklukar
minister

Vročiti:
- Bolnišnica Sežana, info@bsezana.si – po e pošti

Bolnišnica Sežana

info@bsezana.si
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