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Zadeva:

Spremenjeno izvajanje začasnih ukrepov, povezanih z izpolnjevanjem
pogoja PCT – dodatna pojasnila št. 2
naš dopis št. 0241-3/2021/282 z dne 21. 2. 2022 in št. 0070-319/2022/63 z
dne 25. 2. 2022

Zveza:

V zvezi z izvajanjem Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22) in na podlagi pomislekov, ki jih imajo
izvajalci zdravstvene dejavnosti v zvezi z izvajanjem naših pojasnil, Ministrstvo za zdravje (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podaja dodatna pojasnila v zvezi z obveznostjo priprave izjave
izvajalcev testiranja. Z dodatnimi pojasnili se dopolnjujejo pojasnila ministrstva, št. 02413/2021/282 z dne 21. 2. 2022 in št. 0070-319/2022/63 z dne 25. 2. 2022, ki so bila naslovljena
na zdravstvene domove, bolnišnice in izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo HAGT.
Ministrstvo je v dopisu, št. 0070-319/2022/63 z dne 25. 2. 2022, pod točko 1. in 2. zahtevalo, da
izvajalci testiranja evidentiranje vpogleda v pozitiven rezultat testa HAG za samotestiranje ali
pozitiven test (HAG ali PCR) izvedejo na način, da pridobijo pisno izjavo, ki jo podpišeta
izvajalec testiranja in testirana oseba, v kateri je navedeno: ime izvajalca testiranja in testirane
osebe, datum testiranja ter izjava, da potrjujeta dejstvo, da je bil izveden vpogled v dokazilo.
Pisno izjavi hrani izvajalec testiranja.
Zaradi odzivov izvajalcev testiranja, da pridobivanje izjav pomeni dodatne obremenitve, smo
zadevo ponovno preučili. V želji po administrativni razbremenitvi zato izvajalcem testiranja
zadevne izjave ni treba pridobiti.
Namesto tega naj vsak izvajalec testiranja ob izstavitvi zahtevka za povračilo stroškov testiranja
iz proračuna poda zgolj izjavo, s katero potrjuje, da je pred izvedbo testiranja vpogledal v
dokazila (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali testirna ploščica v zaščitni vrečki,
izpis iz aplikacije zVem, SMS s pozitivnim izvidom testiranja) in s podpisom jamči za
verodostojnost podatkov.

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
Mag. Franc Vindišar
državni sekretar
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Zdravstveni domovi – po e-pošti
Koncesionarji zdravstvene dejavnosti na primarni ravni – po e-pošti
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo
HAGT – po e-pošti
Bolnišnice – po e-pošti
Izvajalci socialnega varstva z nastanitvijo – po e-pošti
Zapori in prevzgojni domovi – po e-pošti
Zdravilišča – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: gp.mddsz@gov.si – po
e-pošti (za izvajalce socialnega varstva z nastanitvijo)
Ministrstvo za pravosodje: gp.mp@gov.si – po e-pošti (za zapore in prevzgojne
domove)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vednost: gp.mgrt@gov.si – po e-pošti

