1: Algoritem ravnanja v primeru suma na okužbo z virusom SARS-CoV-2 (okužba v
SVZ* ni potrjena, ob izbruhu okužbe s SARS-CoV-2 v SVZ se preide na algoritem 3)

standardni
HAGT*

*odvzem brisa na SARS-CoV-2 s strani
kompetentne osebe (ob uporabi ustrezne
OVO)

Negativen HAGT

Bela cona

Pozitiven HAGT

Uporabnika preselimo v
rdečo cono.

Odsvetujejo se skupinske aktivnosti.

Ob vztrajanju simptomatike več kot dva dni se svetuje odvzem nosno-žrelnega brisa za
ponovno diagnostiko SARS-CoV-2 in drugih povzročiteljev respiratornih okužb (odločitev
zdravnika).

Verzija: 4. 3. 2022

1
*SVZ = socialnovarstveni zavod

Sredstva za mikrobiološke preiskave se zagotavlja proračun RS oziroma OZZ.

Uporabnik kašlja, ima temperaturo ali druge simptome ali
znake možne okužbe z virusom SARS-CoV-2

2: Algoritem ravnanja v ob sprejemu v SVZ ali po ponovni vrnitvi v SVZ, če je bil
uporabnik odsoten več kot 48 ur

Negativen
HAGT

Pozitiven
HAGT

Bela cona

Rdeča cona

Sredstva za mikrobiološke preiskave zagotavlja proračun RS oziroma OZZ.

Standardni HAGT

• Po potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 (covid-19) je oseba v (samo)izolaciji 10 dni od začetka simptomov
oziroma 10 dni od pozitivnega testa, če je okužba asimptomatska.
• Izolacija se lahko prekine 7. dan, če je hitri antigenski test (HAGT) negativen, je oseba najmanj 24 ur
brez povišane telesne temperature in je od izboljšanja simptomov in znakov bolezni minilo vsaj 24 ur.

• V primeru, da je HAGT po sedmih dneh še vedno pozitiven, oseba ostane v izolaciji do 10. dneva. Po
tem času se izolacija prekine tudi brez opravljenega HAGT. Prav tako se izolacija lahko prekine z
negativnim HAGT kadarkoli med 7. in 10. dnem.
• V primeru, da simptomi in povišana telesna temperatura trajajo dlje kot 10 dni, trajanje izolacije določi
zdravnik.

3: Algoritem ravnanja v primeru izbruha okužbe z virusom SARS-CoV-2 v SVZ

Če zaposleni/uporabniki med enotami SVZ ne
prehajajo, se testiranje v skladu s tem
algoritmom lahko omeji zgolj na enoto SVZ, kjer
je prišlo do izbruha. Takoj, ko se pojavi okužba
s SARS-CoV-2 v tudi v drugi enoti SVZ, se
v testiranje vključi enoto, v kateri je prišlo do
okužbe s SARS-CoV-2.
Začasno se prekine izvajanje skupinskih
dejavnosti.

Upoštevanje vseh ukrepov za preprečevanje
tveganja prenosa okužbe z virusom SARS-CoV2 tudi s poudarkom NA PREZRAČEVANJU IN
POGOSTEJŠEM RAZKUŽEVANJU POVRŠIN,
ki se jih pogosteje dotikamo.

Potrjena okužba (PCR ali HAGT) s SARS-CoV-2 v SVZ

Vsi zaposleni in uporabniki, ne glede na status prebolevnosti, cepljenja in prejema poživitvenega
odmerka cepiva proti covidu-19

Standardni HAGT za uporabnike in zaposlene (ne glede na pogoj PC) OB
IZBRUHU in nato na 2-3 dni, dokler v SVZ sedem dni ni nobenega novega
primera

Negativen HAGT

Testiranje zaposlenih in uporabnikov v
primeru izbruha poteka na način:
standardni HAGT za uporabnike in
zaposlene ob izbruhu (ne glede na pogoj
PC) in nato na 2–3 dni, dokler v SVZ 7 dni
ni nobenega novega primera.
Po tem obdobju se presejalno testiranje
zaposlenih izvaja v skladu z veljavnimi
predpisi za preprečevanje in obvladovanje
okužb s koronavirusom.

Negativen HAGT pri
zaposlenem
Zaposleni lahko delo
opravlja dalje, v primeru
pojava
simptomov/znakov
okužbe s SARS-CoV-2
se takoj samoizolira
-> posvet z zdravnikom
-> HAGT oziroma PCR

Pozitiven HAGT

Negativen HAGT pri
uporabniku
Spremlja se
zdravstveno stanje in
počutje -> v primeru
pojava
simptomov/znakov
okužbe s SARS-CoV-2
-> siva cona ->HAGT

Pozitiven HAGT pri
uporabniku

Pozitiven HAGT pri
zaposlenem

Uporabnik se nastani v
rdečo cono.

Zaposleni ostane v
izolaciji in se glede
nadaljnjih ukrepov
posvetuje z
zdravnikom.

Sredstva za mikrobiološke se zagotavlja iz sredstev proračuna RS oziroma OZZ.

Kot izbruh se obravnava, če je okužba s SARSCoV-2 potrjena pri najmanj dveh povezanih
osebah v SVZ (zaposlen/uporabnik) znotraj
sedem dni.

Sporočamo vam, da dopolnjena definicija potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2, ki vključuje
primere pri katerih je bila zaznana nukleinska kislina SARS-CoV-2 (PCR) ali antigena SARS-CoV-2
(HAGT) v kliničnem vzorcu, veljala od 21. 12. 2020 do 12. 2. 2021 in ponovno od 1. 2. 2022 dalje.
Izven navedenih obdobij so med potrjene primere vključeni le primeri potrjeni s PCR.

Vse HAGT se vnaša v Centralni register podatkov o pacientu (CRPP) in poroča v zbirko EPIDSO
Nacionalnega inštituta za javno zdravje .

