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Informacije za socialno varstvene zavode
Dopisi objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje1, pod naslovom
Domovi za starejše in drugi socialno varstveni zavodi

Na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) prejemamo vprašanja različnih
deležnikov v povezavi s potrebnimi ukrepi za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in
cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: cepljenje), na katera v
nadaljevanju podajamo odgovore.
1. Cepljenje proti SARS-CoV-2
Na ministrstvu s strani različnih deležnikov prejemamo pobude, za spremembo priporočila, da
se cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem
besedilu: okužba), izvede čim prej. V povezavi z navedenim pojasnjujemo, da je Posvetovalna
skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu:
posvetovalna skupina) dne 18. 1. 2021 sprejela sklep, da se " cepljenje pri prebolevnikih lahko
varno odloži do 6 mesecev po začetku bolezni". Sklep temelji na znanstvenih podatkih o trajanju
imunosti po preboleli bolezni. V obdobju, ko je razpoložljivih odmerkov cepiva manj kot je
potreb, je pomembno, da se cepijo najprej tisti, ki so najbolj ogroženi za težji potek bolezni.
2
Navedeno podpirajo tudi začasna priporočila Svetovne zdravstvene organizacije , iz katerih
izhaja, da je pri osebah, ki so okužbo že prebolele, ponovna simptomatska okužba znotraj šest
mesecev po preboleli okužbi redka in usmerjajo, da se cepljenje oseb, ki so okužbo že
prebolele, lahko odloži proti koncu šestega meseca po preboleli okužbi.
Na ministrstvo smo prejeli vprašanja v povezavi z možnostjo prednostnega cepljenja zunanjih
izvajalcev storitev (npr. frizerji, pedikerji ipd.), ki se vključujejo v delo v socialno varstvenih
zavodih (v nadaljnjem besedilu: SVZ), ter možnosti prednostnega cepljenja kandidatov za
sprejem v SVZ (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
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https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1
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Vprašanje smo naslovili na posvetovalno skupino ter prejeli odgovor, da:
- zunanji izvajalci storitev niso kategorija, ki se jo cepi prednostno. Možnost cepljenja se
jim omogoči takrat, ko bo cepljenje dostopno tudi za druge nujne službe,
- kandidati, ki bodo v SVZ sprejeti v roku enega meseca, se lahko cepijo prednostno.
Cepljenje, ob soglasju kandidata, lahko z osebnim zdravnikom kandidata dogovori
odgovorna oseba za zdravstveno nego v SVZ.
Kot opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje je cepljenje enostaven, varen in
učinkovit ukrep za zaščito pred zbolevanjem za koronavirusno boleznijo, ki ne ščiti le
cepljenih posameznikov, ampak z zmanjševanjem širjenja nalezljivih bolezni tudi širšo
družbo3. Vodstva SVZ naprošamo, da dalje promovirajo pomen cepljenja pri
zaposlenih in pri uporabnikih.
2. Krizni načrti
Skladno z dopisom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Omogočanje sprejemov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega
varstva, št. 0075-1/2020/36 z dne 20. 5. 2020, imajo vsi SVZ, ki za svoje uporabnike skladno 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 in 203/20 – ZIUPOPDVE)
izvajajo tudi zdravstveno dejavnost, vzpostavljeno sivo cono in pripravljen krizni načrt, ki
omogoča aktivacijo rdeče cone v 24 urah od ugotovljenega prvega primera okužbe z virusom
SARS-CoV-2 (ali druge nalezljive bolezni, ki se prenaša kapljično ali aerogeno) pri uporabniku.
SVZ prosimo, da nam aktualno verzijo kriznega načrta, s sklicem na številko 181170/2020 pošljejo na elektronski naslov gp.mz@gov.si, in sicer do 19. 2. 2021.

3. Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v
socialnovarstvenih zavodih
Seznanjamo vas, da je posodobljen dokument Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z
virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih (v nadaljnjem besedilu: priporočila),
objavljen na spletni strani: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacijazdravstvenega-varstva/Izvajalci-zdravstvene-dejavnosti/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialnovarstveni-zavodi/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-v-socialnovarstvenih-zavodih9-v2.-2.-2021.pdf.
V dokument smo dodali poglavje XIV. EVIDENCA SPREMEMB DOKUMENTA GLEDE NA
PREDHODNO VERZIJO, kar vam bo olajšalo vpogled v aktualne spremembe v priporočilih.
4. Mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2
V povezavi s prejetimi vprašanji glede posebnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje
okužb z virusom SARS-CoV-2 za zdravstvene delavce in sodelavce (v nadaljnjem besedilu:
zaposleni) v SVZ pojasnjujemo, da pri zaposlenih, ki:
- so okužbo z virusom SARS-CoV-2 že preboleli, testiranje na prisotnost virusa SARSCoV-2 (v nadaljnjem besedilu: testiranje) ni potrebno 6 mesecev od začetka
zdravstvenih težav, ki so bile diagnosticirane kot COVID-19 oziroma od laboratorijsko
potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 (lahko pa se vezano na občutljivost delovnega
okolja in oceno tveganja SVZ odloči tudi drugače),
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-

so bili v celoti cepljeni (kot celotno cepljenje se šteje 7 dni po cepljenju z drugim
odmerkom Pfizer Biontech ali 14 dni po drugem odmerku cepiva Moderna oziroma
drugo obdobje skladno z navodili proizvajalca cepiva), testiranje po vzpostavitvi polne
zaščite 3 mesece ni potrebno.

Ne glede na prejšnji odstavek, zaposlen, ki je bil v celoti cepljen ali je okužbo že prebolel v
primeru pojava simptomov ali znakov koronavirusne bolezni v proces dela ne vstopa in se glede
nadaljnjih ukrepov posvetuje z izbranim osebnim zdravnikom. Smiseln je tudi posvet z
infektologom.
V prilogi 1 tega dokumenta prilagamo revidiran Algoritem testiranja na SARS-CoV-2, ki
nadomesti algoritem objavljen v dokumentu Informacija v povezavi s testiranjem na SARS-CoV2, št. 181-70/2020/1299 z dne 11. 1. 2021.
5. Ukrep karantene pri osebi, ki je prebolela okužbo z virusom SARS-CoV-2 oziroma je
bila polno cepljena
Na ministrstvo smo prejeli vprašanje, če morajo osebe, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2
prebolele oziroma so že bile v celoti cepljene, v primeru visoko tveganega stika z osebo, pri
kateri je postavljen sum na okužbo oziroma okužba z virusom SARS-CoV-2 potrjena, v
karanteno.
V povezavi s prejetim vprašanjem pojasnjujemo, da osebi, ki:
- je dokazano prebolela okužbo z virusom SARS-CoV-2 v obdobju 6 mesecev od
prebolele okužbe z virusom SARS-CoV-2 in
- osebi, ki je bila v celoti cepljena proti virusu SARS-CoV-2 v obdobju 3 mesece od
cepljenja v celoti,
ob visokorizičnem tveganem stiku ni potrebno v karanteno.
6. Usposabljanje na temo uporabe naprav in pripomočkov za dovajanje kisika
Še vedno imamo možnost SVZ zagotoviti nekaj brezplačnih delavnic za pravilno rokovanje s
kisikovimi napravami. Če ste zainteresirani za izvedbo delavnice na lokaciji vašega zavoda,
nam to sporočite na elektronski naslov Marina.Bevanda@gov.si, najkasneje do 15. 2. 2021.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice
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– Algoritem testiranja na SARS-CoV-2
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Domovi za starejše – po e-pošti
Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle – po e-pošti
Centri za usposabljanje, delo in varstvo – po e-pošti
Varstveno delovni centri – po e-pošti
Zdravstveni domovi – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si;
janja.romih@gov.si, Andrejka.Znoj@gov.si, valentina.vehovar@gov.si, Mateja.JenkoPas@gov.si – po e-pošti
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, gp.mizs@gov.si – po e-pošti
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, info@ssz-slo.si – po e-pošti
Skupnost varstveno delovnih centrov, skupnostvdcs@gmail.com – po e-pošti
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki
Sloveniji, sous@siol.net – po e-pošti
Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si – po e-pošti
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si po e-pošti
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