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Zadeva:

Spremenjeno izvajanje začasnih ukrepov, povezanih z izpolnjevanjem
pogoja PCT – obvestilo
Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19

Zveza:

Vlada je na dopisni seji 19. 2. 2022 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki določa ukrepe, ki so še potrebni za
obvladovanje te bolezni. Odlok, ki začne veljati v ponedeljek, 21. februarja 2022, upošteva
spremenjeno epidemiološko situacijo, zlasti zadovoljive oziroma visoke ravni imunosti
prebivalstva (cepljeni proti COVID-19 in preboleli COVID-19), zato je bilo mogoče posamezne
ukrepe spremeniti oziroma omiliti.
Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22; https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022022.pdf; v
nadaljnjem besedilu: Odlok) zato:
 opušča spremljanje PCT pogoja, razen v najbolj kritičnih dejavnostih (tj. v
bolnišnicah, pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo
nastanitev, in zavodih za prestajanje kazni zapora oziroma prevzgojnem domu), in
 ukinja brezplačno presejalno testiranje s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem
besedilu: test HAG) in testi HAG za samotestiranje. Proračun bo kril le še testiranje
HAG za dejavnosti, kjer se le to še naprej zahteva,
še naprej pa ohranja higienske ukrepe kot so uporaba zaščitnih mask, razkuževanje in
varnostna razdalja.
Pogoj PCT morajo v skladu z Odlokom za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in
osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno
opravljajo dejavnost v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti (tj.
vsi zaposleni v bolnišnicah), dejavnostih socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih
storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ali v zavodih za prestajanje kazni zapora ali
prevzgojnem domu. Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki
storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene

službe, ki izvajajo nastanitev, (tj. ob sprejemu v bolnišnično obravnavo) ter uporabniki storitev
izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v
nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ali v primeru
epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Izjema od pogoja PCT
velja za osebe, mlajše od 15 let, in osebe, vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev
pod posebnimi pogoji. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec teh dejavnosti in storitev.
V primeru poslabšanja epidemioloških razmer v javnih zdravstvenih zavodih ali med prebivalci
področja, ki ga ta pokriva, priporočamo, da vodstvo zavoda uvede testiranje zaposlenih s testi
HAG (in ne testi HAG za samotestiranje).
Kot omenjeno se s ponedeljkom, 21. 2. 2022, ukinja brezplačno presejalno testiranje HAG in
HAG za samotestiranje. Proračun Republike Slovenije bo kril zgolj še testiranje HAG za
dejavnosti, kjer se to še naprej zahteva (opredeljeno v prejšnjem odstavku). Ne glede na to pa
mora izvajalec testiranja omogočiti testiranje tudi drugim osebam, ki se testiranja
udeležijo prostovoljno (tj. samoplačniško).
Kot navedeno se testiranje zaradi dokazovanja izpolnjevanja pogoja PCT izvaja s testi HAG in
testi PCR (tj. testi na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo), izvajalec
testiranja pa mora izvid testa takoj po opravljeni preiskavi poslati v Centralni register podatkov o
pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP). Izvajalec testiranja še naprej nosi odgovornost za
pravilnost podatkov, posredovanih v CRPP, Odlok pa v 7. členu določa, kateri HAG in PCR testi
so ustrezni za namen dokazovanja pogoja PCT.
Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas z namenom učinkovitega obvladovanja epidemije
pozivamo k doslednemu upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi
s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri izvajanju vseh vaših dejavnostih.

Pri morebitnem odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem.

Janez Poklukar,
minister
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