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Zadeva: Odvzem brisa za testiranje na okužbo z virusom SARSCo-V-2 pri 
asimptomatskih osebah ob koncu sedemdnevne karantene

Spoštovani,

v prilogi dopisa vam pošiljamo dopis Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede odvzem 
brisa za testiranje na okužbo z virusom SARSCo-V-2 pri asimptomatskih osebah ob koncu 
sedemdnevne karantene. Za visoko rizične tesne kontakte oseb s potrjenim COVID-19 je od 30. 
4. 2020 odrejena 14 dnevna karantena, ob koncu katere bris ni potreben.

Odvzem brisa po zaključku sedemdnevne karantene določa Odlok o odrejanju in izvajanju 
ukrepov, povezanih s preprečevanjem COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na 
kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/2020). 

V zvezi s karanteno sezonskih delavcev je Ministrstvo za zdravje na spletni strani objavilo 
obvestilo za delodajalce: https://www.gov.si/novice/2020-04-23-navodila-za-delodajalce-in-
sezonske-delavce-v-casu-karantene-in-po-njej/, ki določa, da se za odvzem brisa delodajalec 
dogovori ob sodelovanju z zdravstvenim domom z najbližjo COVID-19 ambulanto (vstopno 
točko). 

Ostale osebe se ob izteku karantene še vedno najprej obrnejo na svojega izbranega zdravnika 
oziroma lokalno pristojni zdravstveni dom, ki se z najbližjo ambulanto COVID-19 dogovori za 
odvzem brisa.

Izvajalci zahtevke za pokrivanje stroškov brisov za osebe, ki imajo urejeno obvezno 
zdravstveno zavarovanje, vključno za osebe z zadržanimi pravicami iz OZZ, izstavijo ZZZS. 
Stroški brisov pri tujcih, ki niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje in jim je ob 
prehodu meje odrejena karantena (na primer sezonski delavci in turisti), bremenijo to osebo 
oziroma njenega delodajalca. Stroške brisov za osebe iz štirinajste alineje 7. člena ZZVZZ krije 
državni proračun po enakem postopku, kot to velja za opravljanje nujnih zdravstvenih storitev za 
nezavarovane osebe. 

Ob odvzemu brisa morajo osebe imeti pri sebi tudi odločbo o karanteni, na kar jih je potrebno 
posebej opozoriti. Če jim odločba o karanteni še ni bila izdana, zdravstveni zavod pošlje 
seznam oseb predvidenih za odvzem brisa na elektronski naslov karantena.mz@gov.si, kjer 
se preveri iztek obdobja karantene.

S spoštovanjem,

Nina Pirnat
         v.d. generalne direktorice

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI



Direktorata za zdravstveno varstvo
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