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Navodilo izvajalcem testiranja na SARS-CoV-2

Spoštovani,
Zaradi vse širše uporabe hitrih antigenskih testov za ugotavljanje prisotnosti virusa SARS-CoV2 (v nadaljevanju: testiranje s HAT) se je povečalo število izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki
izvajajo testiranje s HAT na vse izvajalce zdravstvene dejavnosti. Pri tem pa poudarjamo, da v
breme javnih sredstev (plačilo iz proračuna) testiranje s HAT lahko opravljajo izvajalci
zdravstvene dejavnosti vključeni v mrežo javne zdravstvene službe (javni zavodi ali
koncesionarji).
Za transparentno izvajanje testiranja na SARS-CoV-2 vas pozivamo, da upoštevate osnovna
načela označevanja poslovnih prostorov oziroma testiranih mest, kjer se izvaja testiranje na
SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi.
Na mestu za izvajanje testiranja na SARS-CoV-2 morajo biti zagotovljene osnovne informacije o
izvajalcu testiranja na SARS-CoV-2, odgovorni osebi in urniku izvajanja odvzemov brisa.
Vsaka vstopna točka za odvzem brisa za testiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi
naj na vidnem mestu na samem kraju testiranja zagotovi naslednje podatke, ki bodo dostopni
uporabniku:
- polni naziv izvajalca testiranja s HAT,
- namen objekta (npr. testiranje na covid-19)
- uradne ure izvajanja testiranja s HAT,
- telefonska številka in odgovorna oseba za izvajanje testiranja s HAT.
Za zagotavljanje čim večje dostopnosti in transparentnosti priporočamo tudi, da so osnovne
informacije podane tudi na spletni strani izvajalca in ostalih komunikacijskih orodjih, ki jih
izvajalec uporablja.
Podatki morajo biti napisani v slovenskem jeziku, na območju, kjer živijo italijanske in
madžarske narodne skupnosti, pa še dodatno v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
Morebitna dodatna vprašanja v zvezi z navodili o označevanju poslovnih prostorov za izvajanje
testiranja na SARS-CoV-2 lahko posredujete na gp.mz@gov.si.
S spoštovanjem,
Mag. Franc Vindišar
DRŽAVNI SEKRETAR

Priloga: Sklep izvajalcem
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/testiranje-na-covid19/Sklep-za-izvajalce-zdrav.-dej..pdf

