Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) minister za zdravje izdaja

ODREDBO
o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
1. člen
(1) S to odredbo se pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na vseh
ravneh zdravstvene dejavnosti, razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti, (v nadaljnjem besedilu: izvajalci),
določajo:
− začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih
zmogljivosti za zagotavljanje neodložljivih zdravstvenih storitev, vključno z obravnavo pacientov,
obolelih za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), in
− posebni pogoji za izvajanje zdravstvenih storitev z namenom obvladovanja in preprečevanja
širjenja COVID-19.
(2) Zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave iz prejšnjega odstavka pomeni izvajanje zdravstvenih
storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.
(3) Ukrepi iz 3. do 7. člena te odredbe veljajo
izvajalcev javne zdravstvene službe, vključno z
v mreži javne službe na področju socialnega
zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce
izvajalcih in v socialnih zavodih.

za izvajalce, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži
javnimi socialno varstvenimi zavodi in koncesionarji, ki so
varstva, (v nadaljnjem besedilu: socialni zavod), ter za
(v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), ki delajo pri

(4) Določbe te odredbe, ki se nanašajo na koncesionarje, se nanašajo tudi na zdravstvene delavce, ki
delajo pri koncesionarjih.
2. člen
(1) Izvajalci prekinejo izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami
v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih, ter preventivnih storitev v ambulantah
družinske medicine (referenčne ambulante).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko izvajajo naslednje zdravstvene storitve:
1.
presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
2.
preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev,
3.
preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,
4.
preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa,
5.
cepljenje in
6.
druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne
posledice za zdravje pacienta.
3. člen
(1) Izvajalci, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotovijo zadostno število prostih
zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19.

(2) Izvajalci za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prejšnjega odstavka sproti prilagajajo število
zdravstvenih storitev in po potrebi prekinejo izvajanje zdravstvenih storitev, razen tistih s stopnjo nujnosti
nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.
(3) Koncesionarji se za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov,
obolelih za COVID-19, v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, in zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost, vključijo v delo izvajalcev, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru vrste
zdravstvene dejavnosti in na območju, na katerem opravljajo koncesijsko dejavnost.
4. člen
(1) Izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, na svojem območju z organizacijskimi
ukrepi sproti zagotavljajo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID19, vključno z:
− vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in
− cepilnimi mesti za namen cepljenja proti COVID-19.
(2) Koncesionarji se vključijo v delo zdravstvenega doma v okviru zagotavljanja neprekinjene nujne
zdravniške pomoči v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, oziroma zagotavljanja neprekinjenega
zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
5. člen
(1) Zdravstvene delavce, ki opravljajo zdravstvene storitve iz prvega odstavka 2. člena in drugega odstavka
3. člena te odredbe, se na podlagi pisnega sklepa začasno razporedi v javne zdravstvene zavode, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter v socialne zavode.
(2) Zdravstvenemu delavcu, ki opravlja zdravstvene storitve iz drugega odstavka 3. člena te odredbe in ni
potrebe po njegovi razporeditvi v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko delodajalec zaradi zagotavljanja
neodložljive zdravstvene obravnave pacientov začasno in brez njegovega soglasja spremeni vrsto ali kraj
opravljanja dela v okviru istega izvajalca.
(3) Izvajalci in socialni zavodi, pri katerih delajo zdravstveni delavci iz prvega odstavka tega člena, tedensko
poročajo ministru, pristojnemu za zdravje, (v nadaljnjem besedilu: minister) o:
− številu razporejenih zdravstvenih delavcev,
− primarnem delodajalcu razporejenih zdravstvenih delavcev,
− poklicni strukturi razporejenih zdravstvenih delavcev,
− kraju opravljanja dela (organizacijska enota).
6. člen
(1) Izvajalci paciente, katerih zdravstvena storitev iz 2. ali 3. člena te odredbe ni oziroma ne bo izvedena,
obvestijo o neizvedbi zdravstvene storitve.
(2) Pacienta iz prejšnjega odstavka se prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin. O novem terminu
zdravstvene storitve se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oziroma prenaročitve.
7. člen
(1) Za zdravstvene delavce veljajo naslednji posebni delovni pogoji in omejitve:
− prepoved koriščenja letnega dopusta in koriščenja presežka ur,
− prepoved stavke,

−

prepoved udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih v državah ali administrativnih enotah držav,
ki so v skladu z odlokom, ki določa pogoje vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in
obvladovanja COVID-19, uvrščene na rdeči seznam.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko letni dopust oziroma presežek ur odobri zdravstvenemu delavcu,
če se neodložljiva zdravstvena obravnava pacientov pri izvajalcu ali socialnem zavodu kljub temu lahko
zagotavlja nemoteno, in sicer na podlagi izrecne odobritve direktorja izvajalca oziroma socialnega zavoda.
Zdravstveni delavec iz prejšnjega stavka se v primeru potreb na poziv delodajalca nemudoma vrne na delo.
8. člen
(1) Na oddelkih, ki niso namenjeni zdravljenju pacientov, obolelih za COVID-19, se zdravstvene storitve
zagotavljajo le pacientom, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe
dihal. Podrobnejša navodila za zagotavljanje zdravstvenih storitev so določena v Prilogi 1, ki je sestavni del
te odredbe, vzorec vprašalnika za preverjanje zdravstvenega stanja in epidemioloških razmer pacienta pa
v Prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe.
(2) Pacienta, ki ima prisotne znake okužbe dihal oziroma druge znake COVID-19 oziroma pozitivno
epidemiološko anamnezo ali potrjeno okužbo s COVID-19, se naroči oziroma sprejme v ambulanti COVID19 v skladu s priporočili in navodili za izvajalce, objavljenimi na spletni strani ministrstva, pristojnega za
zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
9. člen
(1) Zdravstveni delavci, izvajalci in socialni zavodi morajo pri izvajanju vseh zdravstvenih storitev upoštevati
priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih na spletni strani objavi Nacionalni inštitut
za javno zdravje, in mnenje razširjenega strokovnega kolegija za posamezno zdravstveno področje, ki je
objavljeno na spletni strani ministrstva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalci zobozdravstvenih storitev na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti
pri izvajanju zobozdravstvenih storitev upoštevajo tudi Strokovna priporočila za obravnavo pacientov v
zobozdravstvenih obravnavah (UPZRC), ki sta jih pripravila Odbor za zobozdravstvi pri Zdravniški zbornici
Slovenije in Razširjeni strokovni kolegij za zobozdravstvo in so objavljena na spletni strani ministrstva.
(3) Pri osebah, ki imajo prisotne znake okužbe dihal, druge znake COVID-19, pozitivno epidemiološko
anamnezo ali potrjeno okužbo s COVID-19, se opravljajo zgolj nujna zobozdravstvena pomoč in storitve,
katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, na obstoječih nujnih vstopnih
točkah za zobozdravstvo, kjer za to obstajajo prostorski pogoji in dovolj ustrezne osebne varovalne opreme,
in sicer pri izvajalcih:
1. Zdravstveni dom Ljubljana,
2. Osnovno zdravstvo Gorenjske,
3. Zdravstveni dom Maribor,
4. Zdravstveni dom Novo mesto,
5. Zdravstveni dom Koper,
6. Zobozdravstveni dom Nova Gorica,
7. Zdravstveni dom Murska Sobota,
8. Zdravstveni dom Slovenj Gradec.
10. člen
Minister preverja utemeljenost ukrepov iz te odredbe na podlagi strokovnih mnenj.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehata veljati:
‒ Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja in
preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 94/20) in
‒ Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/20, 173/20 in 204/20).
12. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja 30 dni.

Št. 0070-185/2020
Ljubljana, dne 15. januarja 2021
EVA 2020-2711-0142
v funkciji ministra za zdravje
Janez Janša
predsednik vlade

Priloga 1
Navodila za zagotavljanje zdravstvenih storitev
pacientom z negativno epidemiološko anamnezo in brez znakov COVID-19
I
Na oddelkih, ki niso namenjeni zdravljenju pacientov, obolelih za COVID-19, se zdravstvene storitve
zagotavljajo le pacientom, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe
dihal ter so uvrščeni v čakalni seznam oziroma naročilno knjigo.
Pacient, ki želi opraviti zdravstveno storitev, vendar v čakalni seznam oziroma naročilno knjigo ni uvrščen,
se naroči v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice.
Ta navodila se ne uporabljajo za primer zagotavljanja nujne medicinske pomoči, nujne zobozdravstvene
pomoči, nujnega zdravljenja ter neodložljivih zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev.
II
Izraz »znaki COVID-19« v tej prilogi pomeni znake okužbe dihal in druge znake okužbe z virusom SARSCoV-2, primeroma naštete v Prilogi 2 te odredbe.
Izraz »stik z okuženo osebo« v tej prilogi pomeni, da je bil pacient v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, obolelo
za COVID-19, ali osebo z znaki COVID-19 (npr. oboleli svojci, sostanovalci ali sodelavci). Stik z okuženo
osebo ne pomeni stika zdravstvenih delavcev v ustrezni osebni varovalni opremi z okuženimi ali potencialno
okuženimi pacienti pri opravljanju zdravstvene dejavnosti.
III
Izvajalec izvedbe zdravstvene storitve pri pacientu brez znakov COVID-19 in brez stika z okuženo osebo
ne sme pogojevati s predhodno opravljenim testom ali negativnim izvidom testa na okužbo z virusom
SARS-CoV-2. Ne glede na prejšnji stavek lahko izvajalec neposredno pred izvedbo zdravstvene storitve
izvede testiranje pacienta s hitrim antigenskim testom.
Prejšnji odstavek velja tudi za spremljevalca pacienta iz šestega odstavka IV. točke te priloge.
IV
Dan pred načrtovano zdravstveno storitvijo izvajalec opravi stik (praviloma telefonski pogovor) s pacientom
in preveri:
− ali ima pacient znake COVID-19 in
− ali je bil pacient v stiku z okuženo osebo.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec stik s pacientom izvede tudi prej, če ob tem pacientu poda:
− pisna navodila za preverjanje znakov COVID-19 in stika z okuženo osebo,
− navodilo, da v primeru pojava znakov COVID-19 ali stika z okuženo osebo pacient najpozneje dan
pred načrtovano zdravstveno storitvijo o tem obvesti izvajalca in
− informacijo, na katere načine se obveščanje iz prejšnje alineje izvede, pri čemer zagotovi najmanj
možnost obveščanja po telefonu (lahko tudi prek avtomatskega telefonskega odzivnika z
možnostjo oddaje sporočil) in elektronski pošti.
Če ima pacient znake COVID-19 ali je bil v stiku z okuženo osebo, se mu dajo ustrezna navodila za
samoizolacijo in se ga napoti k izbranemu osebnemu zdravniku, na pregled v COVID-19 ambulanto na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti oziroma na odvzem brisa za ugotavljanje okužbe z virusom SARSCoV-2.

V primeru iz prejšnjega odstavka se pacienta prenaroči na prvi prost termin v čakalnem seznamu,
upoštevajoč stopnjo nujnosti in zdravstveno stanje pacienta.
Če pacient zagotovi, da nima znakov COVID-19 in ni bil v stiku z okuženo osebo, se ga seznani z navodili
za prihod na določen termin (na uro in minuto natančno).
Pri zdravstvenih storitvah za paciente, ki v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice, niso sposobni
odločanja o sebi, in paciente, ki imajo pravico do tolmača za slovenski znakovni jezik, je lahko prisoten
največ en spremljevalec, o čemer pacient obvesti izvajalca v stiku iz prvega odstavka te točke.
Spremljevalec ne sme imeti znakov COVID-19 ali biti v stiku z okuženo osebo.
V
Prihod pacienta k izvajalcu je dovoljen največ 15 minut pred terminom.
Zdravstveni delavec ob sprejemu pacienta ponovno preveri obstoj znakov COVID-19 ali stikov z okuženo
osebo.
Če pri pacientu ni znakov COVID-19 in pacient ni bil v stiku z okuženo osebo, se opravi zdravstvena storitev.
Če se med ali po zdravstveni storitvi izkaže, da pacient ima znake COVID-19 ali to pokaže izvedeno
testiranje za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, se ravna v skladu s tretjim odstavkom prejšnje
točke.
Izvajalec za izvajanje zdravstvenih storitev zagotovi ustrezne varovalne ukrepe, in sicer zlasti:
− spoštovanje splošnih higienskih ukrepov in napotkov za uporabo osebne varovalne opreme,
− posamično obravnavo pacientov,
− zadostno razdaljo med pacienti v čakalnicah in drugih prostorih izvajalca,
− ločeno in nadzirano vstopanje skozi vhod za paciente brez znakov COVID-19,
− ustrezno zračenje, čiščenje in razkuževanje prostorov.
VI
Kadar pacienta spremlja spremljevalec iz šestega odstavka IV. točke te priloge, se ob sprejemu pacienta
tudi z njim opravi pogovor glede morebitnih znakov COVID-19 in stika z okuženo osebo.
Če pri spremljevalcu ni znakov COVID-19 in ni bil v stiku z okuženo osebo, se mu omogoči spremljanje
pacienta.
Uporaba zaščitne maske se lahko pri tolmaču slovenskega znakovnega jezika zaradi zagotavljanja
kakovosti tolmačenja v času tolmačenja opusti.
VII
Izvajalci lahko pogovore iz IV., V. in VI. točke te priloge beležijo na vzorcu vprašalnika iz Priloge 2 te
odredbe.

Priloga 2
VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER
PACIENTA
Vprašanja se nanašajo na obdobje 14 dni pred datumom zdravstvene storitve.

Ime in priimek pacienta / spremljevalca:

_____________________________________

Datum zdravstvene storitve:

_____________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VPRAŠANJE
Imate povišano telesno temperaturo (nad 37,5 º C)?
Ste prehlajeni?
Kašljate?
Vas boli v grlu, žrelu?
Imate spremenjen okus ali vonj?
Imate občutek težkega dihanja ali stiskanja v prsnem košu?
Imate bolečine v mišicah?
Imate prebavne težave (drisko ali bruhanje)?
Ima kdo drug doma ali v službi navedene težave?
Ste imeli pozitiven izvid testa na okužbo z virusom SARS-CoV-2 oziroma na
COVID-19?
Ste bili v stiku z okuženo osebo (oboleli svojci, sostanovalci ali sodelavci)*?
Ste bili v stiku s potencialno okuženo osebo (oboleli svojci, sostanovalci ali
sodelavci)*?

DA

NE

* Kot stik z okuženo osebo se ne šteje stik zdravstvenih delavcev v ustrezni osebni varovalni opremi z
okuženimi ali potencialno okuženimi pacienti pri opravljanju zdravstvene dejavnosti.

S podpisom potrjujem resničnost vseh zgornjih navedb.
__________________________________________________

