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V nadaljevanju vam posredujemo nekaj aktualnih informacij v povezavi s SARS-CoV-2.

1. COVID-19 negovalni oddelek za primarne primere oskrbovancev socialno varstvenih 
zavodov, pri kateri se pojavi okužba s SARS-CoV-2

Obveščamo vas, da smo z namenom podpore socialno varstvenim zavodom (v nadaljnjem besedilu: 
SVZ) za lažjo vzpostavitev rdeče cone, ponovno zagotovili možnost premestitve primarnih primerov 
oskrbovancev SVZ, pri kateri se pojavi okužba s SARS-CoV-2 na COVD-19 negovalni oddelek 
bolnišnice. COVID-19 negovalni oddelek za naveden namen bo organiziran v Bolnišnici Sežana, ki bo 
za navedene potrebe zagotovila do 10 posteljnih zmogljivosti. COVID-19 negovalni oddelek je 
namenjen za primarne primere oskrbovancev SVZ pri katerih bo potrjena okužba s SARS-CoV-2, ki 
se s premestitvijo strinjajo in ki so asimptomatski oziroma so prisotni simptomi koronavirusne bolezni 
blagi. Koordinacijo posteljnih zmogljivosti bo zagotavljalo Ministrstvo za zdravje. V primeru potrebe po 
premestitvi oskrbovanca na COVID-19 negovalni oddelek Bolnišnice Sežana, pokličite na telefonsko 
številko 041 419 150. Premestitev se bo omogočalo do zapolnitve zmogljivosti. Ne glede na navedeno 
dalje velja, da imajo SVZ vzpostavljeno sivo cono in pripravljen krizni načrt na podlagi katerega v roku 
24 ur od prve potrjene okužbe oskrbovanca s SARS-CoV-2, SVZ vzpostavi rdečo cono. Oskrbovance, 
ki zaradi koronavirusne bolezni potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se dalje napotuje v COVID 
bolnišnice.

2. Delovna skupina koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-
CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in 
pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mrež

Na spletni strani ministrstva
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-in-drugi-
socialno-varstveni-zavodi/SKLEP-o-spremembi-Sklepa-st.-C2711-20-652922-o-imenovanju-Delovne-
skupine-koordinatorjev-8.-4.-2021.pdf dostopate do Sklepa spremembi Sklepa št. C2711-20-652922 o 
imenovanju Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom 
SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri 
koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži. 
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3. Posebni presejalni programi za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

Seznanjamo vas, da je Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje 
epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: svetovalna skupina) odločila, da vključenost zdravstvenih 
delavcev in sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) v posebne presejalne programe za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 ni potrebna, če ima zaposleni »dokazilo o cepljenju proti 
COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca 
Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od 
prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, in od izvedbe polnega 
cepljenja ni preteklo več kot šest mesecev«. Ne glede na navedeno zaposleni v primeru pojava 
simptomov ali znakov koronavirusne bolezni v delovni proces ne vstopajo in se o nadaljnjih ukrepih 
posvetujejo z zdravnikom.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Klavdija KOBAL STRAUS

v. d. generalne direktorice

Priloga: TESTIRANJE NA SARS-CoV-2 V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH (SVZ) (algoritem 

odločanja uporabe PCR/HAT)

Vročiti:

- Socialno varstveni zavodi – po e-pošti
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, janja.romih@gov.si, 

cveto.uršic@gov.si, Mateja.Jenko-Pas@gov.si, gp.mddsz@gov.si – po e-pošti
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si - po e-

pošti
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si, info@nijz.si – po e-

pošti
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije, denis.sahernik@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
- Bolnišnica Sežana, viktor.svigelj@bsezana.si, info@bsezana.si – po e-pošti
- Člani Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom 

SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih 
zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni 
mrež – po e-pošti

- Dispečerska služba zdravstva, dsz@kclj.si – po e-pošti
- Nacionalni koordinator za COVID-19 bolnišnice, robert.carotta@sb-je.si – po e-pošti
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Priloga: 
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