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Zadeva: Informacije za socialno varstvene zavode
Zveza: dopisi Ministrstva za zdravje za socialno varstvene zavode, dostopni na 

spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-
zdravstvene-dejavnosti/ pod naslovom Domovi za starejše in drugi socialno 
varstveni zavodi

Spoštovani,

število potrjenih okužb z virusom SARS-CoV-2 v Republiki Slovenij se povečuje.

Socialno varstvene zavode (v nadaljnjem besedilu: SVZ) naprošamo za dosledno izvajanje 
ukrepov za preprečevanje tveganja prenosa okužb z virusom SARS-CoV-2. Hkrati ponovno 
naprošamo za nadaljnjo promocijo cepljenja proti covid-19 pri zaposlenih in vseh uporabnikih, ki 
izpolnjujejo pogoj starosti in pri katerih cepljenje ni kontraindicirano.

Prosimo, da v svojih okoljih spodbudite tudi k prejemu poživitvenega oziroma dodatnega 3. 
odmerka cepiva proti covid-19 v skladu s Priporočili za cepljenje proti COVID-19 Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje1 in k cepljenju proti gripi, pri čemer se cepljenje proti gripi in cepljenje 
proti covid-19 lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom2.

Prosimo tudi na dosledno upoštevanje izpolnjevanja pogoja PCT pri obiskovalcih in drugih, ki 
prihajajo v SVZ. V skladu s prvim odstavkom 5. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja 
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni
list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21 in 155/21) morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela 
izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri 
delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: zaposleni). Zaposleni se v skladu s prvim odstavkom 6. 
člena lahko presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje, za vse ostale pa se pogoj PCT 
dokazuje na podlagi negativnega rezultata »klasičnega« HAGT, katerega veljavnost je 48 ur od 
testiranja. 

V povezavi s prejetim vprašanjem, koliko časa velja zaščita po polnem cepljenju proti covid-19 
oziroma kdaj je zaposlene, ki izpolnjujejo pogoj polnega cepljenja, potrebno ponovno vključiti v 

                                                  
1 https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_psc_apr_2021.pdf
2 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija-zdravstvenega-varstva/Izvajalci-zdravstvene-
dejavnosti/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialno-varstveni-zavodi/Priporocila_navodila-za-cepljenje-proti-gripi-
2021_22.pdf
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presejalno testiranje na SARS-CoV-2 pojasnjujemo, da trajanje zaščite po polnem cepljenju 
proti covid-19 velja neomejeno (dokler ne bodo znana nova dejstva in bo jasno kdaj je potreben 
poživitveni odmerek)3. Ne glede na navedeno naj zaposleni, kljub izpolnjevanju pogoja 
cepljenosti ali prebolevnosti, v primeru pojava simptomov ali znakov okužbe z virusom SARS-
CoV-2 v proces dela ne vstopajo, opraviti morajo PCR test in se o nadaljnjih ukrepih dogovoriti 
z izbranim osebnim oziroma nadomestnim zdravnikom.

Ne glede na prejšnji odstavek, naj se v primeru pojava okužbe pri uporabniku v SVZ, upošteva 
4: Algoritem ravnanja v primeru izbruha okužbe z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenem 
zavodu (drsnica 4) v prilogi predmetnega dopisa.

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

S spoštovanjem,

Pripravila:
mag. Klavdija Kobal Straus mag. Franc Vindišar
vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo državni sekretar

Priloga:
- Algoritmi v povezavi s testiranjem na SARS-CoV-2

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 e-
pošti

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

 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, DI@zzzs.si – po e-pošti
 Skupnost socialnih zavodov Slovenije, info@ssz-slo – 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

                                                  
3 https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/39_zapisnik_psc_20.09.2021_splet.pdf
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