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Informacije za izvajalce zdravstvene dejavnosti

1. Cepljenje proti covidu-19 in Cepljenje proti gripi v sezoni 2021/22
Izvajalce zdravstvene dejavnosti seznanjamo z dokumentom Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) Navodila in priporočila za cepljenje proti COVID-19
dostopnim na:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_ps
c_apr_2021.pdf (v nadaljnjem besedilu: Navodila).
V skladu z Navodili se priporoča tudi cepljenje proti covidu-19 s poživitvenim odmerkom za:
- oskrbovance DSO in drugih socialno varstvenih zavodov (SVZ),
- osebe stare 50 let in več in posebej ranljive kronične bolnike (opredelitev posebej
ranljivih kroničnih bolnikov glejte na strani 4 Navodil) ne glede na starost,
- družinske člane imunsko oslabljenih oseb,
- osebe z večjo poklicno izpostavljenostjo,
- osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi.
Cepljenje proti covidu-19 je priporočljivo za vse razen za tiste, ki imajo kontraindikacijo za
cepljenje, kar pa je izjemno redko. S cepljenjem proti covidu-19 ne zmanjšamo le tveganja
lastnega zbolevanja za koronavirusno boleznijo, ampak tudi tveganje prenosa virusa SARSCoV-2 v krogu svoje družine, na delovnem mestu in v širši skupnosti.
Osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene, tretjega/poživitvenega,
odmerka ne potrebujejo.
Hkrati vas usmerjamo tudi na dokument NIJZ Cepljenje proti gripi v sezoni 2021/22, dostopen
na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija-zdravstvenegavarstva/Izvajalci-zdravstvene-dejavnosti/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialno-varstvenizavodi/Priporocila_navodila-za-cepljenje-proti-gripi-2021_22.pdf.
Do osnovnih informacij v povezavi s cepljenjem proti gripi lahko dostopate na spletni strani:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija-zdravstvenegavarstva/Izvajalci-zdravstvene-dejavnosti/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialno-varstveni-

zavodi/Gripa_letak_2020.pdf. Naprošamo vas, da informacijo v povezavi s cepljenjem proti gripi
delite s svojimi sodelavci, pacienti in uporabniki.
Cepljenje proti gripi in cepljenje proti covid-19 se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli
presledkom.

2. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21)
Seznanjamo vas da z 8. 11. 2021 začne veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21; v nadaljnjem
besedilu: Odlok), do katerega lahko dostopate na tej spletni povezavi: https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf.
V povezavi z vprašanji glede testiranja pacientov na SARS-CoV-2 pred sprejemom v bolnišnico
ali specialistično obravnavo pojasnjujemo, da je v skladu z Odlokom izpolnjevanje pogoja PCT
obvezno tudi za vse uporabnike storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v
okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabnike storitev izvajalcev
socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, v primeru epidemiološke
raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje s testom HAG zagotovi
izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega stavka za potrebe svoje obravnave pacienta
oziroma uporabnika. Testiranje na SARS-Cov-2 naj se izvaja na način, da ne bo povzročalo
dvojnih poti za paciente oziroma naj se opravi neposredno pred samo preiskavo oziroma
sprejemom v bolnišnico. Kritje stroškov HAGT iz tega odstavka se zagotavlja iz proračuna
Republike Slovenije. Rezultate HAGT se vnaša Centralni register podatkov o pacientu.
Za uporabnike storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže
javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, se testiranje izvaja skladno s priporočili
Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije covid19 dne 25. 10. 2021 in sicer:
1. presejalno testiranje:
a) pri elektivnih sprejemih v hospitalno obravnavo ne glede na nujnost in izpolnjevanje pogoja
prebolevnosti in cepljenja se izvede testiranje s testom HAG, v primeru kliničnih simptomov
covid-19 oz. pozitivnega epidemiološkega vprašalnika pa testiranje s testom PCR,
b) pri vseh hospitaliziranih pacientih (razen pacientih, pri katerih je okužba s covid-19 v času
hospitalizacije na novo potrjena oziroma so ob sprejemu znano pozitivni na covid-19) ne glede
na izpolnjevanje pogoja prebolevnosti ali cepljenja se izvede nadaljnjo rutinsko presejalno
testiranje s testi HAG tretji - 3. in sedmi - 7. dan po sprejemu in nato enkrat tedensko do
odpusta.
2. v primeru epidemiološke raziskave (izbruha okužbe):
a) v primeru izbruha na posameznem oddelku v bolnišnici se izvaja pogostejši režim testiranja
za zaposlene in paciente na podlagi pridobitev mnenja epidemiološke stroke.
V povezavi z vprašanji glede presejalnega testiranja pacientov na SARS-CoV-2 pred
sprejemom v specialistično obravnavo pojasnjujemo, da se testiranje izvaja skladno s
priporočili Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje
epidemije covid-19 dne 25. 10. 2021 in sicer pri specialističnih ambulantnih posegih/pregledih,
kjer je večja nevarnost nastanka aerosola (endoskopski posegi na dihalih, zgornjih prebavilih,
definirani posegi v stomatologiji, pregledi pri specialistih ORL in maksilofacialnih kirurgih), se
izvede testiranje s testom HAG pri pacientih, ki ne izpolnjujejo pogoja PC, so brez kliničnih

znakov okužbe oziroma imajo negativen epidemiološki vprašalnik, ki se opravi na dan
zdravstvene obravnave pri izvajalcu te storitve.
Za zaposlene je pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjen, če se oseba izkaže z
veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od v Odloku navedenih dokazil. Pogoj
PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi
pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljnjem
besedilu: zaposleni). Šteje se, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno
testirajo s testom HAG za samotestiranje. Pogoj PCT iz prejšnjega stavka je izpolnjen, če se
delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki
ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo
odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Samotestiranje se izvaja s testi
HAG za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je proizvajalec
pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji. Rezultata testiranja s testi
HAG za samotestiranje se ne vnaša v CRPP in se ne uporablja za pridobitev EU DCP.
V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom HAG se testirano osebo napoti na potrditev s
testom PCR. Testirana oseba se mora udeležiti testiranja s testom PCR, se umakniti v
samoizolacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Vsi obiskovalci pri izvajalcu zdravstvene ali socialnovarstvene dejavnosti morajo izpolnjevati
pogoj PCT. Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in
razpolagajo z enim od dokazil, navedenih v 2. členu Odloka.
Za uporabnike v socialnovarstvenih zavodih, 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 in 112/21 – ZNUPZ) za svoje
uporabnike opravljajo tudi zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo, se testiranje izvaja
skladno s priloženimi protokoli, ki jih je potrdila tudi Strokovna svetovalna skupina ministra za
zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 dne 25. 10. 2021 in sicer:
 Algoritem 1: Algoritem ravnanja v primeru suma na okužbo z virusom SARS-CoV-2 (okužba
v socialnovarstvenem zavodu (v nadaljnjem besedilu: SVZ) še ni potrjena,
 Algoritem 2: Algoritem ravnanja v primeru sprejema ali vrnitve uporabnika, ki ne izpolnjuje
pogoja cepljenosti ali prebolevnosti v SVZ po odsotnosti 48 ur ali več,
 Algoritem 3: Algoritem ravnanja v primeru visoko tveganega stika uporabnika in
 Algoritem 4: Algoritem ravnanja v primeru izbruha okužbe z virusom SARS-CoV-2 v SVZ
Algoritmi so dostopni na povezavi:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-indrugi-socialno-varstveni-zavodi/Algoritmi-testiranja-na-SARS-CoV-2-7.11.-2021.pdf (opomba za
SVZ: v algoritmu 2 spremenjeno, da se sredstva za testiranje na SARS-CoV-2 zagotovijo iz
proračuna Republike Slovenije).
Algoritmi se lahko smiselno uporabljajo tudi pri izvajalcih drugih socialno varstvenih
programov z namestitvijo oziroma se izvajalci socialno varstvenih programov o izvedbi
testiranja na SARS-CoV-2 posvetujejo z epidemiološko službo.
Seznanjamo vas tudi, da je na podlagi Odloka obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa
FFP2 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih
krajih oziroma prostorih in pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih,
če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih, in sicer ne
glede na izpolnjevanje pogoja PCT.

Zaščitna maska ni potrebna za osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske
iz objektivnih razlogov onemogočena (ostale izjeme glej v 12. členu Odloka).
3. Odpusti uporabnikov SVZ iz bolnišnic
Izvajalce bolnišničnega zdravljenja naprošamo, da odpuste uporabnikov SVZ po
zaključeni bolnišnični obravnavi načrtujejo na način, da je vračanje uporabnika (z
znanim epidemioloških statusom) v SVZ predhodno dogovorjeno in po možnosti
poteka v dopoldanskem času od ponedeljka do petka.

4. Zaprosilo za obveščanje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naprošamo, da dopis deli z
izvajalci socialno varstvenih programov z namestitvijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport naprošano, da dopis deli z izvajalci v okviru svoje pristojnosti, ki opravljajo v skladu s
predpisi s področja zdravstvene dejavnosti za svoje uporabnike tudi zdravstveno dejavnost,
Zdravniško zbornico Slovenje pa naprošamo za delitev dopisa s svojimi člani.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
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