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Zadeva:

Nastanitvene zmogljivosti za potrebe izvajanja ukrepa osamitve (izolacije)
in karantene na domu
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list
RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), dopis št. 181-172/2020/71 z dne 26. 1.
2021

Zveza:

V zvezi z dopisom Nujnost testiranja na COVID-19 ob pojavu novega seva virusa SARS-CoV-2, št.
181-172/2020/71 z dne 26. 1. 2021 vas želimo ponovno spomniti, da Ministrstvo za zdravje (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi 43. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljnjem
besedilu: ZZUOOP), razpolaga z nastanitvenimi zmogljivostmi za potrebe izvajanja ukrepa
karantene v primerih visoko tveganih stikov ali izolacije v primeru potrjene okužbe z virusom SARSCoV-2 (v nadaljnjem besedilu: nastanitvene zmogljivosti). Nastanitvene zmogljivosti so namenjene
osebam, 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 z virusom SARS-CoV-2 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.
Ker prisotnost novega »angleškega seva«, zaradi njegove večje prenosljivosti, zahteva še bolj
dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje in zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2, se
osebam, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, za čas trajanja karantene ali osamitve
(izolacije), lahko zagotovi bivanje v nastanitvenih zmogljivostih, s katerimi razpolaga ministrstvo.
Zdravstveno stanje oseb, ki bivajo v nastanitvenih zmogljivostih, spremlja osebni izbrani zdravnik.
Če oseba, ki biva v nastanitvenem objektu za osamitev (izolacijo), nima izbranega osebnega
zdravnika, spremljanje zdravstvenega stanja skladno s 43. členom ZZUOOP zagotovi COVID-19
ambulanta občine, v kateri se nastanitveni objekt nahaja, oziroma COVID-19 ambulanta sosednje
občine.
Več informacij glede nastanitvenih zmogljivosti in načina napotovanja, najdete v dokumentu
Nastanitvene kapacitete za potrebe izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) ali karantene – dopolnitev,
št.
181-135/2020/139
z
dne
27.
10.
2020,
dostopnem
na
spletni
strani:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Nastanitvene-kapacitete-zapotrebe-izvajanja-ukrepa-osamitve-izolacije-ali-karantene-27.-10.-2020.pdf.
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Zdravniško zbornico Slovenije vljudno naprošamo, da s predmetnim dopisom seznani svoje člane.

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

S spoštovanjem,
mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice

Vročiti:
– Izvajalci zdravstvene dejavnosti – po e-pošti
– Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
– Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si – po e-pošti
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