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

Vodstva socialnovarstvenih zavodov (v nadaljnjem besedilu: SVZ) ponovno pozivamo k doslednemu
upoštevanju strokovnih smernic v povezavi s preprečevanjem tveganja prenosa virusa SARS-CoV-2 in
aktivnemu odzivanju v primerih spremenjenih epidemioloških razmer v SVZ.
Poudarjamo zlasti:
- priporočilo, da se zaposleni in uporabniki (razen tistih, pri katerih je cepljenje kontraindicirano,
kar pa je izjemno redko) cepijo proti COVID-19,
- nujnost vzpostavljene sive cone in pripravljenega kriznega načrta za takojšnjo aktivacijo rdeče
cone, če je okužba z virusom SARS-COV-2 med uporabniki v SVZ potrjena,
- dosledno izvajanje ukrepov za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2, pri čemer
ponovno poudarjamo, da:
o zaposleni pri katerih je prisoten sum na okužbo (ne glede na status cepljenosti
oziroma morebitno prebolelo okužbo z virusom SARS-CoV-2), do razjasnitve
zdravstvenega stanja oziroma epidemioloških razmer, v delovni proces ne vstopajo.
Poudarjeno pozornost svetujemo pri zaposlenih, ki okužbe z virusom SARS-CoV-2
niso preboleli oziroma niso bili cepljeni proti COVID-19 in se vračajo iz držav, kjer je
tveganje okužbe z virusom SARS-CoV-2 višje,
o da se uporabnikom, pri katerih je postavljen sum na okužbo, do razjasnitve
zdravstvenega stanja oziroma epidemioloških razmer, bivanje zagotovi v okviru sive
cone.
Zadnji primeri pojavov okužb v SVZ kažejo na vnose okužbe z virusom SARS-CoV-2 preko zaposlenih
v SVZ, ki niso bili cepljeni proti COVID-19, kar je dodatno opozorilo na nujnost doslednega
upoštevanja ukrepov za preprečevanje tveganja prenosa virusa SARS-CoV-2, vključno z dosledno
higieno rok, dosledno uporabo osebne varovalne opreme, dosledno higieno in prezračevanjem
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prostorov, pregledom nad izpolnjevanjem pogojev PCT vseh, ki se vključujejo v življenje in delo v SVZ
ter nujnost takojšnjega ukrepanja v primeru pojava suma na okužbo v SVZ.
Obenem vas seznanjamo, da je Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in
obvladovanje epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: strokovna skupina) dne 9. 8. 2021
obravnavala vprašanje v povezavi s primernostjo testiranja sline na SARS-CoV-2. Strokovna skupina
odsvetuje in ne priznava testiranja vzorcev sline, in sicer zaradi premajhne občutljivosti.
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 epošti
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
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@zbornicazveza.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 SARSCoV-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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