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Zadeva:

Spremenjeno izvajanje začasnih ukrepov, povezanih z izpolnjevanjem
pogoja PCT – dodatna pojasnila
naš dopis št. 0241-3/2021/279 z dne 20. 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; v nadaljnjem besedilu: Odlok) in na
podlagi izpostavljenih vprašanj izvajalcev zdravstvene dejavnosti v nadaljevanju posredujemo
dodatna pojasnila in usmeritve.
Izhodišča za testiranje:
1. Protokol pri pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje
Oseba se z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje
(fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki) naroči
na test HAG pri izvajalcu testiranja in dokazilo pred izvedbo testiranja predloži na
vpogled. V tem primeru gre za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne
zdravstvene službe in sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije (v skladu z
41. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ,
167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP).
2. Prekinitev izolacije med 7. in 10 dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR)
Oseba se z dokazilom o pozitivnem testu HAG ali PCR (npr. izpis iz aplikacije
zVem, SMS s pozitivnim izvidom testiranja) naroči na test HAG pri izvajalcu
testiranja in dokazilo predloži na vpogled. V tem primeru gre za izvajanje
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in sredstva zagotavlja
proračun Republike Slovenije (v skladu z 41. členom ZZUOOP). Z namenom
obvladovanja širjenja okužb priporočamo, da se oseba naroči na test HAG po
predhodno opravljenem (negativnem) testu HAG za samotestiranje. Če je HAG test
7. dan ponovno pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG
do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija prekine tudi brez (ponovno)
opravljenega testa HAG.
3. Vstopna točka za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2

Zdravstveni dom (in drugi izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni
ravni) na svojem območju zagotavlja vstopno točko, kjer se zagotavlja odvzem
brisov za prebivalce (vključno z možnostjo izvajanja testa HAG za samoplačnike).
Navedeno ima pravno podlago v 2. členu Odredbe o začasnih ukrepih na področju
organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive
bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 116/21, 138/21, 155/21, 172/21, 177/21,
179/21 in 205/21) in 9. členu Odloka. Zdravstveni dom mora zagotoviti objavo
urnika vstopne točke in dostopnost v skladu z navedeno določbo Odredbe, in sicer
se odvzem brisa izvede najpozneje v 12 urah od naročila, po potrebi tudi v okviru
dežurne službe izvajalca.
Izhodišča za paciente na primarni ravni:
1. Pogoj PCT ni več pogoj za dostop do zdravstvenih storitev na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti. Izvajalec zagotavlja epidemiološko triažo.
2. Paciente se naroča na termine, ki omogočajo minimalno število čakajočih v čakalnicah,
ter izvaja higienske ukrepe (uporaba zaščitnih mask, razkuževanje, varnostna razdalja
prezračevanje prostorov itd.) in sledi priporočilom Nacionalnega inštituta za javno
zdravje.
3. Za paciente, ki imajo pozitivno epidemiološko anamnezo, se zagotavlja ločeno
zdravstveno obravnavo (tj. ločeno uredi prostore za obravnavo oseb, pri katerih je
prisoten sum na okužbo z virusom SARS-CoV-2, in prostore za obravnavo pacientov,
pri katerih je okužba z virusom SARS-CoV-2 potrjena).
Izhodišča za zaposlene na primarni ravni:
1. Za opravljanje dela pogoj PCT v skladu z Odlokom ni več zahtevan, seveda pa morajo
zaposleni (tj. vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo
pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost), ki imajo simptome okužbe z
virusom SARS-CoV-2, opraviti testiranje in nato ravnati glede na rezultat testa.

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

Mag. Franc Vindišar,
državni sekretar
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