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Zadeva: Odgovori na prejeta vprašanja in usmeritve socialno varstvenim zavodom v 
povezavi z prisotnostjo virusa SARS-CoV-2

Zveza: Epidemija nalezljive bolezni COVID-19

Na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo od različnih deležnikov prejeli 
vprašanja v povezavi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 in socialno varstvenimi zavodi (v nadaljnjem 
besedilu: SVZ), na katera v nadaljevanju podajamo po posameznih vsebinskih sklopih podajamo 
odgovore.

1. Ukrepi za preprečevanje vnosa virusa SARS-CoV-2 v socialno varstveni zavod in za 
učinkovito zajezitev v primeru pojava okužbe 
SVZ dalje upoštevajo vse ukrepe za preventivo prenosa virusa SARS-CoV-2 in pri organizaciji 
prostorov in kadrov ravnajo v skladu z Odredbo o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/21 in 39/21)1 in 
pripravljenimi kriznimi načrti za upravljanje s tveganji, povezanimi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-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 mreži (v nadaljnjem besedilu: delovna 
skupina)2 ostaja z namenom podpore SVZ dalje aktivna. SVZ svetujemo, da se povežejo z vodji 
regijskih timov z namenom kontinuirane podpore SVZ in izvajanja delavnic za pravilno uporabo 
osebne varovalne opreme v SVZ. 

V prilogi vam posredujemo vprašalnik s katerim bi želeli pridobiti povratno informacijo o dosedanjih 
izvedenih aktivnostih. Prosimo vas, da nam izpolnjen vprašalnik vrnete, s sklicem na številko zadeve 
183-38/2020, na elektronski naslov gp.mz@gov.si, in sicer do 9. 4. 2021. Za sodelovanje se vam 
vnaprej najlepše zahvaljujemo.

                                                            
1 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2631
2 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialno-varstveni-
zavodi/Sklep-o-spremembi-Sklepa-st.-C2711-20-65922-o-imenovanju-Delovne-skupine-koordinatorjev-23.-3.-2021.pdf
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2. Na ministrstvu smo prejeli več vprašanj glede prisotnosti protiteles proti virusu SARS-CoV-2 
v povezavi z cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2. Vprašanja smo naslovili na posvetovalno 
skupino za cepljenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V nadaljevanju vam posredujemo 
odgovor, ki smo ga prejeli:
»Zaenkrat velja, da na podlagi serološkega testa ne moremo sklepati na stopnjo zaščite po bolezni ali 
sprejemati kakršnihkoli odločitev glede cepljenja. Trenutno je še veliko neznanega v zvezi s 
serološkimi testi, saj na podlagi rezultata testa o prisotnosti specifičnih protiteles ne moremo zaključiti, 
v kolikšni meri je oseba zaščitena. Protitelesa namreč niso edina zaščita, ki jo imamo pred virusi. 
Pomemben del tvori tudi celični imunski odziv. 
Podatki kažejo, da so osebe po prebolelem covid-19 zaščitene še nekaj časa po okužbi in zelo redko 
pride do ponovne simptomatske okužbe znotraj obdobja 6 mesecev od začetka bolezni. Zato je 
Posvetovalna skupina za cepljenje priporočila, da se pri osebah, ki so covid-19 prebolele, cepljenje 
lahko varno odloži do 6 mesecev od začetka bolezni (sklep  dne 18.01.2021). 
V kolikor bo Posvetovalna skupina za cepljenje na sestanku sprejela drugačna priporočila od zgoraj 
opisanih, boste ustrezno obveščeni.«

3. Prepoved obiskov ali izhodov oskrbovancev
V povezavi s prejetimi vprašanji glede morebitne prepovedi izhodov in obiskov oskrbovancev SVZ v 
času t.i. lockdown pojasnjujemo, da je stališče Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za 
zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: svetovalna skupina), da se ob 
upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, izhodov oskrbovancev 
ne omejuje, sploh če so le ti cepljeni proti virusu SARS-CoV-2 oziroma so okužbo že preboleli. Dalje 
ostajajo v veljavi Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v 
socialnovarstvenih zavodih (v nadaljnjem besedilu: Priporočila)3, tudi v delu organizacije obiskov, 
navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 87. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE)4, ki določa, da ima 
direktor SVZ možnost omejitve stikov oskrbovancev. Priporočamo, da se oskrbovance, zaposlene in 
obiskovalce motivira za cepljenje proti virusu SARS-CoV-2.

4. Priporočila glede izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) in karantene
Ukrepi osamitve (izolacije) in karantene se dalje izvajajo v skladu s Priporočili.

5. Priporočila glede testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2
Testiranje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) na 
prisotnost virusa SARS-CoV-2 se izvaja skladno z Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega 
programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno 
dejavnost (Uradni list RS, št. 36/21)5. Testiranje zaposlenih ni potrebno, če so le ti asimptomatski in 
od cepljenja v celoti proti virusu SARS-CoV-2 ni preteklo več kot tri mesece oziroma ni preteklo več 
kot šest mesecev od prebolele okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ne glede na prejšnji stavek, 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.

Testiranje oskrbovancev na prisotnost virusa SARS-CoV-2 dalje poteka po navodilu zdravnika ali 
epidemiologa. Oskrbovanca pri katerem je postavljen sum na okužbo se namesti v sivo cono, 
oskrbovanca, pri katerem je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 pa v rdečo cono.

6. Prehajanje oziroma druženje uporabnikov dnevnih oblik socialno varstvenih storitev in 
uporabnikov v celodnevnem institucionalnem varstvu
Glede na trenutno epidemiološko situacijo svetovalna skupina meni, da je smiselno, da do prehajanja 
oziroma druženja uporabnikov dnevnih in celodnevnih oblik socialno varstvenih storitev ne prihaja, še 
zlasti ne v primeru pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 v SVZ.

                                                            
3 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija-zdravstvenega-varstva/Izvajalci-zdravstvene-
dejavnosti/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialno-varstveni-zavodi/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-v-
socialnovarstvenih-zavodih-9-v2.-2.-2021.pdf
4 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254
5 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2632



Stran 3 od 3

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

S spoštovanjem,

mag. Klavdija Kobal Straus
v. d. generalne direktorice
Direktorat za dolgotrajno oskrbo

Dr. Franc Vindišar
državni sekretar

Priloga:

 Vnosnik_Mnenje koordinacijske aktivnosti

Vročiti:

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

Mateja.Jenko-Pas@gov.si, janja.romih@gov.si, gp.mddsz@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
 Člani delovne skupine


	A95B06E8BB7BDB66C12586A90046C643_0.in.docx

		2021-03-31T14:54:26+0200
	Klavdija Kobal Straus


		2021-03-31T15:02:16+0200
	Franc Vindišar




