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Informacije za socialno varstvene zavode
dopisi Ministrstva za zdravje za socialno varstvene zavode, dostopni na
spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalcezdravstvene-dejavnosti/ pod naslovom Domovi za starejše in drugi socialno
varstveni zavodi

Na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo v zadnjih dneh prejeli
vprašanja v povezavi s cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2 in izvajanjem Odloka o načinu
izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom
SARS-CoV-2; v nadaljnjem besedilu: Odlok)1, na katera v nadaljevanju po sklopih podajamo
odgovore.
1. Cepljenje proti COVID-19
Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil posodobljena Priporočila za cepljenje proti COVID19 (v nadaljnjem besedilu: Priporočila), ki so dostopna na:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_ps
c_apr_2021.pdf.
Za uporabnike v domovih za starejše je zlasti pomembno priporočilo glede tretjega odmerka
cepiva proti COVID-19 (glej stran 3 Priporočil).
Domovi za starejše (in drugi socialnovarstveni zavodi, ki zagotavljate storitve osebam starim 70
let ali več in posebej ranljivim kroničnim bolnikom – opredelitev kategorij teh bolnikov glejte na
strani 3 Priporočil) se za prejem cepiva proti SARS-CoV-2 oziroma izvedbo cepljenja,
dogovorite z lokalno pristojnim zdravstvenim domom.
V povezavi z vprašanji povezanimi s potrebo izpolnjevanja Izjave o prejemu cepiva proti
COVID-19 na način, ki ni priporočen in odobren za uporabo (stran 4 Priporočil) pri uporabnikih v
domovih za starejše pojasnjujemo, da navedene izjave ni potrebno izpolnjevati osebam, katerim
se v Priporočilih cepljenje priporoča.
Domovi za starejše naj k organizaciji oziroma izvedbi cepljenja za kategorije uporabnikov, ki
izpolnjujejo pogoje, pristopijo čim prej.
Priporočil glede uporabe tretjega odmerka pri osebah, ki so prebolele okužbo z virusom SARSCoV-2 in so bile polno cepljene, še ni. Stališče do navedenega bo Posvetovalna skupina za
cepljenje predvidoma izoblikovala v naslednjem tednu.
1

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2600
Stran 1 od 6

2. Izvajanje Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2
2.1. Ali je izpolnjevanje pogoja PCT potrebno tudi na zunanjih površinah socialno varstvenega
zavoda?
Ne. Se pa svetuje vsem, ki prihajajo v stik z uporabniki v socialno varstvenih zavodih (v
nadaljnjem besedilu: SVZ), da se cepijo proti COVID-19 zaradi zaščite lastnega zdravja in višje
varnosti vseh oseb, s katerimi prihajajo v stik. Še zlasti naj se vse vključene v življenje in delo v
SVZ opozarja, da naj v SVZ oziroma na obiske ne prihajajo v primeru, da so bili v visoko
tveganem stiku z osebo pri kateri je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 oziroma so pri njih
ali osebah s katerimi so v stiku prisotni simptomi ali znaki okužbe z virusom SARS-CoV-2. Dalje
se upošteva ukrep fizične distance, kjer je to mogoče, uporabe maske in razkuževanja rok.
2.2. Kako pogosto je potrebno testiranje zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih?
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. Za
osebe iz prejšnjega stavka se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se
presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Samotestiranje iz prejšnjega stavka se
izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo
opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu.
Če se v SVZ pojavi okužba s SARS-CoV-2 epidemiolog lahko določi drugačno frekvenco
testiranja (priporočamo na 3 dni). Testiranje v okviru epidemiološke raziskave se financira iz
proračuna 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 in
112/21 – ZNUPZ)2.
2.3. Ali se rezultat samotestiranja vnese v Centralni register podatkov o pacientih?
Rezultat samotestiranja se ne vpisuje v Centralni register podatkov o pacientih.
Informacija o negativnem rezultatu testa samotestiranja ne služi kot dokazilo izpolnjevanja
pogoja PCT izven procesa dela.
2.4. Kdo lahko preverja izpolnjevanje pogoja PCT?
Izpolnjevanje pogoja PCT preverja od delodajalca pooblaščena oseba. V pomoč pri preverjanju
izpolnjevanja pogoja PCT vam je lahko prosto dostopna aplikacija za preverjanje EU digitalnih
potrdil za mobilne naprave. Več o aplikaciji najdete na: https://www.nijz.si/sl/objava-noveverzije-aplikacije-za-preverjanje-eu-digitalnih-covid-potrdil-za-mobilne-naprave.
2.5. Čigav je strošek HAGT?
Sredstva za izvajanje testiranja s HAGT za samotestiranje za delavce in osebe, ki na kakršnikoli
drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu zagotavljajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali
organizirajo opravljanje dela oziroma delodajalec.
Stroške HAGT (»klasični HAGT) izven procesov dela krije oseba, ki se testira sama, razen v
primeru, če gre za osebo, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne sme cepiti, kar
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dokazuje s pisnim potrdilom zdravnika, ko se za kritje stroškov HAGT zagotavlja iz proračuna
Republike Slovenije.
Sredstva za mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2, ki se izvajajo v okviru epidemiološke
raziskave po navodilu epidemiologa oziroma po navodilu zdravnika v primeru suma na okužbo z
virusom SARS-CoV-2, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije – glej točko 2.7.
2.6. Izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih socialno varstvenih storitev
Iz dopisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Odlok o načinu
izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom
SARS-CoV-2 z dne 11. 9. 2021, št. 0075-1/2020/167 z dne 132. 9. 2021 izhaja: »V zvezi z
izvajanjem institucionalnega varstva in namestitvenih programov na področju socialnega
varstva (domovi za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi, varstveno delovni centri, zavodi
za usposabljanje, krizni centri in socialnovarstveni programi, ki izvajajo namestitev) veljajo enaki
pogoji kot so določeni v drugi alinei drugega odstavka 5. člena Odloka, in sicer da morajo
uporabniki pogoj PCT izpolnjevati ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev,
če je odsotnost trajala več kot 48 ur. Testiranje zagotovi izvajalec dejavnosti.«
Dodatno v povezavi s prejetimi vprašanji pojasnjujemo, da osebam, ki uporabnika pripeljejo k
izvajalcu socialno varstvene storitve, PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati.
2.7. Algoritmi postopanja v primeru suma na okužbo ali visoko tveganega stika z osebo pri
kateri je potrjena okužba s SARS-CoV-2
a) v primeru suma na okužbo z virusom SARS-CoV-2
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b) v primeru sprejema novega uporabnika ali vrnitve uporabnika, ki ne izpolnjuje pogoja
cepljenosti ali prebolevnosti v SVZ po odsotnosti 48 ur ali več

c) v primeru visoko tveganega stika -> ne glede na morebitno izpolnjevanje pogoja cepljenosti
ali prebolevnosti
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Algoritmi so dostopni tudi na spletni strani:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Dolgotrajna/Algoritmi-v-povezavi-stestiranjem-na-SARS-CoV-2-16.-9.-2021.pdf.
2.8. Po kolikšnem času je potrebno zaposlene, ki so bili polno cepljeni, ponovno vključiti v
izvajanje samotestiranja skladno z Odlokom?
Zaenkrat po priporočilih Posvetovalne skupine za cepljenje velja oseba za zaščiteno 9 mesecev
po polnem cepljenju. Pričakuje se, da se bo navedeno obdobje podaljšalo.

3. Uporaba maske pri uporabnikih v socialno varstvenem zavodu
Zaščitna maska se uporablja ne glede na status cepljenosti ali prebolevnosti, in sicer v skladu z
Odlokom – glej člen 11 in 12).

4. Pojav simptomov ali znakov akutne okužbe dihal oziroma simptomov ali znakov
možne okužbe s SARS-CoV-2
Vsi (tako uporabniki, kakor osebe, ki v SVZ delajo) se ne glede na status cepljenosti proti
COVID-19 oziroma prebolele okužbe, ob pojavu simptomov ali znakov akutne okužbe dihal
oziroma simptomov ali znakov možne okužbe s SARS-CoV-2 samoizolirajo in v dogovoru z
zdravnikom opravijo PCR.

SVZ dalje naprošamo za aktivno promocijo cepljenja proti COVID-19.
Cepljenje proti COVID-19 je priporočljivo za vse, razen za tiste, ki imajo
kontraindikacijo za cepljenje, kar pa je izjemno redko, saj s tem ne zmanjšamo le
tveganja lastnega zbolevanja za koronavirusno boleznijo, ampak tudi tveganje prenosa
virusa SARS-CoV-2 v krogu svoje družine, na delovnem mestu in v širši skupnosti.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
Pripravila:
mag. Klavdija Kobal Straus
vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo

mag. Franc Vindišar
državni sekretar

Vročiti:




Socialnovarstveni zavodi – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, cveto.ursic@gov.si,
janja.romih@gov.si, Andrej.Grdisa@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 epošti
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Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si,
Alenka.Skaza@nijz.si, info@nijz.si – po e-pošti
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, denis.sahernik@ssz-slo.si – po e-pošti
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, predsednica@zbornica-zveza.si,
tajnistvo@zbornica-zveza.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
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
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