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

Zveza: naš dopis Navodilo za obvladovanje in zajezitev s SARS- CoV-2 okužbo, št. 
024-24/2022/15 z dne 7. 7. 2022

Upoštevajoč aktualne epidemiološke razmere v Republiki Sloveniji Ministrstvo za zdravje 
izvajalcem institucionalnega varstva, ki v skladu z 8. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-
E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 
152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) kot del 
osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje oskrbovance opravljajo tudi zdravstveno nego in 
zdravstveno rehabilitacijo (v nadaljnjem besedilu: SVZ) priporoča:

 uporabo zaščitnih mask tipa IIR (oziroma zaščitne maske z višjo stopnjo zaščite glede 
na predvidene aktivnosti) za vse osebe, ki delajo v SVZ in obiskovalce uporabnikov 
SVZ, ki prihajajo neposredno v stik z uporabniki;

 poudarek na higieni in razkuževanju rok;
 redno prezračevanje prostorov;
 redno čiščenje in razkuževanje površin, ki se jih pogosteje dotikamo;
 vzdrževanje fizične razdalje, kjer je to mogoče;
 omejitev obiskov na največ 2 zdrava obiskovalca sočasno.

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

S spoštovanjem,

Danijel Bešič Loredan
minister

Izvajalci institucionalnega varstva, ki izvajajo tudi zdravstveno dejavnost
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Vročiti:
 Socialno varstveni zavodi – po e-pošti
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si – po e-

pošti
 Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@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
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