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Zadeva: Mnenje Ministrstva za zdravje zvezi z obiski v socialno varstvenih zavodih

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v zadnjem času prejemamo večje 
število vprašanj v povezavi z obiski v domovih za starejše in drugih varstvenih zavodih (v 
nadaljnjem besedilu: SVZ). 

Ministrstvo meni, da popolna zapora obiskov v SVZ ni ustrezen javnozdravstveni ukrep. Zato 
smo že v prvem valu svetovali, da naj se tudi v primerih, ko se ob pojavu okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 v SVZ lahko omeji izhode in obiske oskrbovancev, ob strokovni in etični presoji 
dopušča izjeme pri izvedbi obiskov. 

Svetuje se spremljanje zdravstvenega stanja in epidemioloških razmer pri vseh deležnikih, ki se 
vključujejo v procese dela in življenja v SVZ ter načrtovano in spremljano izvajanje obiskov ob 
uporabi ustrezne varovalne opreme ter upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje prenosa 
virusa SARS-CoV-2. 

Če se v SVZ potrdi okužba s SARS-CoV-2, lahko za izvajanje ukrepov omejevanja COVID-19 
zaradi varovanja javnega zdravja oziroma pravic drugih, direktor SVZ s sklepom skladno s 87. 
členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 152/20) omeji stike oskrbovancev in zapuščanje zavodskega območja. 

Tudi v primerih, ko je zaradi epidemioloških razmer v SVZ potrebna omejitev obiskov oziroma 
izhodov oskrbovancev, priporočamo, da se upoštevajo izjeme zlasti v primerih: 

- ko se zaradi omejevalnih ukrepov v vedenju oskrbovanca pojavijo spremembe, ki 
neugodno vplivajo na zdravje in počutje ali pride do poslabšanje stanja oskrbovanca 
(npr. odklanjanje hranjene ali drugi vedenjski odkloni, za katere strokovno osebje oceni, 
da bi se lahko ob vključevanju svojcev ali za uporabnika drugih pomembnih oseb (v 
nadaljnjem besedilu: svojci) izboljšali, kar bi imelo pozitiven vpliv na zdravje oziroma 
počutje oskrbovanca);

- ko je prisotnost svojcev potrebna zaradi učinkovite komunikacije pri oskrbovancu z 
okvaro sluha, vida, govora oziroma pri osebah z demenco; 

- pričakovane bližnje smrti oskrbovanca;
- drugih izjem po presoji domskega zdravnika oziroma odgovorne osebe za področje 

zdravstvene nege.

Ministrstvo ukrepe, ki jih priporoča, prilagaja glede na strokovne smernice in nova dognanja 
stroke. Trenutno se za obiske v SVZ priporoča, da:

- so vnaprej dogovorjeni z oskrbovancem, osebjem SVZ in obiskovalcem ter načrtovani,
- se spremlja zdravstveno stanje in epidemiološke razmere vseh, ki se vključujejo v 

življenje in delo v SVZ ter da v zavod vstopajo samo zdrave osebe z negativno 
epidemiološko anamnezo;

- se obiskovalcem zagotovi enako osebno varovalno opremo, kakor jo za delo glede na 
epidemiološke razmere v zavodu oziroma oddelku/coni uporabljajo zaposleni in da se 
obiskovalce, tudi z namenom zaščite zdravja obiskovalcev, spremlja pri razkuževanju 
rok, nameščanju in odstranjevanju osebne varovalne opreme;
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- se zagotovi ustrezno higieno in razkuževanje prostorov in opreme, ki se za izvedbo 
obiskov uporabljajo in zagotovi prezračevanje prostorov.

Svetujemo, da se obiski organizirajo na način, da se omogoči primerljiv dostop do obiskov za 
vse oskrbovancev v SVZ.

Prav tako smo kot dodatno možnost sproščanja obiskov svetovali omogočanje obiskov osebam, 
ki so dokazano prebolele z okužbo virusom SARS-CoV-2, ter omogočanje obiskov pri 
oskrbovancu z dokazano prebolelo okužbo z virusom SARS-CoV-2; in sicer do 3 mesece po 
preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2.

S spoštovanjem,

mag. Marija MAGAJNE
DRŽAVNA SEKRETARKA
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