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Spoštovani,
Nova različica koronavirusa, poimenovana omikron (B.1.1.529), ki so jo prejšnji teden odkrili v
Južni Afriki, se hitro širi tudi v EU. Zaradi navedenega so Republika Slovenija in ostale države
članice EU omejile potovanja iz sedmih držav južne Afrike in sicer za Bocvano, Esvatini, Lesoto,
Mozambik, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve.
Na podlagi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in
obvladovanja
nalezljive
bolezni
COVID-1 9 ( U r a d n i l i s t R S ,
št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 144/21, 149/21, 177/21 in 185/21, v nadaljevanju: odlok) je
določena obvezna karantene za vse, ki imajo prebivališče na območjih, kjer je bila ugotovljena
prisotnost različice omikron, ali pa so se v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Slovenijo zadrževali
na teh območjih. Na podlagi odloka se morajo vse osebe, ki prihajajo iz teh držav ali območij
testirati s PCR metodo in sicer na prihoda v Slovenijo oziroma nulti dan ter v nadaljevanju 5. in
10 dan. Oseba, ki je bila odrejena karantena na domu na podlagi odloka zaradi prihoda iz
navedenih držav ali območij, mora ostati doma do konca karantene in je ne more predčasno
prekiniti.
Zato vas, z namenom učinkovitega sekvenciranjem genoma virusa SARS-CoV-2 in posledično
ustreznega nadzora okužb v Sloveniji pozivamo, da vse osebe, ki jim je bila odrejena karantena
na domu zaradi prihoda iz navedenih držav ali območij testirate s PCR metodo. Prav tako vse
njihove vzorce posebej označite, da bo razvidno, da gre za vzorce oseb, ki prihaja iz držav
Južne Afrike, saj obstaja večje tveganje, da imajo le-te novo različico koronavirusa omrikron.
Morebitna dodatna vprašanja nam lahko posredujete na gp.mz@gov.si.
S spoštovanjem,
Janez Poklukar
MINISTER
V vednost:
MF-IMI, NLZOH in ostali mikrobiološki laboratoriji

