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Zadeva: Informacije za izvajalce institucionalnega varstva, ki izvajajo tudi 
zdravstveno dejavnost

Zveza: d o p i s i  M i n i s t r s t v a  z a  z d r a v j e ,  d o s t o p n i  n a  s p l e t n i  s t r a n i  
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-
dejavnosti/ pod naslovom Domovi za starejše in drugi socialnovarstveni 
zavodi

Spoštovani,

seznanjamo vas, da se s sprejemom Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 68/22; v nadaljnjem 
besedilu: Odlok)1 ukinja pogoj PCT v vseh dejavnostih oziroma okoljih. Ne glede na navedeno, 
izvajalce institucionalnega varstva, ki izvajajo tudi zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalci) pozivamo, da dalje upoštevajo ukrepe za zmanjševanje tveganja prenosa 
povzročiteljev nalezljivih bolezni ter v primeru pojava okužb ravnajo v skladu z Zakonom o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US) – glejte zlasti 10. 
člen oziroma aktualnimi predpisi s področja začasnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

V povezavi s prejetimi vprašanji glede uporabe zaščitnih mask, pojasnjujemo, da je, v skladu z 
2. členom Odloka, uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske 
tipa FFP3 obvezna pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti in izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev (izjema, 
kjer uporaba zaščitne maske ni potrebna, so lekarne).

Izvajalci dalje ohranjajo koncept dela na način sivih in rdečih con za obravnavo uporabnikov v 
primeru suma na okužbo s covid-19 (ali drugega povzročitelja, ki se širi aerogeno) oziroma 
potrjene okužbe, kot izhaja iz Priporočil za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-
CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih z algoritmi testiranja na SARS-CoV-2, različica 5.0 (v 
nadaljnjem besedilu: priporočila). S priporočili, ki jih prilagamo predmetnemu dopisu 
zaključujemo serijo priročnikov, za katere upamo, da so vam bili v pomoč v času epidemije 
nalezljive bolezni covid-19 ter vas v nadaljnjem obdobju usmerjamo v spremljanje in 
implementacijo sprememb v skladu z aktualnimi predpisi in aktualnimi epidemiološkimi 
                                                  
1 Dostopno na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022068.pdf, str. 5204

Izvajalci institucionalnega varstva, ki izvajajo tudi zdravstveno dejavnost



Stran 2 od 2

razmerami. Priporočila, ki jih posredujemo v prilogi predmetnega dopisa še niso lektorsko 
pregledana. Lektorsko urejen dokument bomo objavili tudi na naši spletni strani: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/o-ministrstvu/direktorat-za-
razvoj-zdravstvenega-sistema/sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/.

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

S spoštovanjem,

mag. Klavdija Kobal Straus
vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo

Priloga:
 Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v 

socialnovarstvenih zavodih z algoritmi testiranja na SARS-CoV-2, različica 5.0.

Vročiti:
 Socialno varstveni zavodi – po e-pošti
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, janja.romih@gov.si, 

andrej.Grdisa@gov.si, mateja.Jenko-Pas@gov.si, gp.mddsz@gov.si; klemen.jerinc@gov.si
– po e-pošti

 Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si - po e-
pošti

 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, predsednica@zbornica-zveza.si,
tajnistvo@zbornica-zveza.si – po e pošti

 Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si, 
Alenka.Skaza@nijz.si, info@nijz.si – po e-pošti

 Skupnost socialnih zavodov Slovenije, info@ssz-slo.si – po e pošti 
 Skupnost varstveno delovnih centrov, skupnostvdcs@gmail.com – po e-pošti
 Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 

sous@siol.net – po e-pošti
 Izvajalci zdraviliškega zdravljenja – po e-pošti
 Člani Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom 

SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih 
zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v 
javni mrež – po e-pošti
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