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Posebni presejalni programi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti
Odredba 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)

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo v povezavi 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; v nadaljnjem besedilu: Odredba) prejeli
vprašanja različnih deležnikov, na katera v nadaljevanju podajamo odgovore.
1. vprašanje: Pri pregledu nove Odredbe opažamo, da se obveza testiranja na virus SARS-CoV-2
ponovno nanaša samo na zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki delo opravljajo pri
izvajalcih. Vljudno vas prosimo za podajo veljavne pravne podlage za izvajanje testiranja pri ostalih
profilih kadra, ki delajo v socialnovarstvenih zavodih (zaposleni na osnovni in socialni oskrbi,
prostovoljci, javni delavci itd).
Odgovor: Ministrstvo je pristojno v delu urejanja posebnih presejalnih programov za osebe, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost oziroma za zdravstvene delavce in sodelavce (v nadaljnjem
besedilu: zaposlen). V skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o izvajanju presejalnih programov
za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20 in 20/21; v nadaljnjem
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besedilu: Uredba) je ministrstvo pristojno za preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje posebnih
presejalnih programov, ki bodo potekali na predlog drugih deležnikov, v primeru socialno varstvenih
storitev in programov, na predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Navedenega predloga ministrstvo še ni prejelo.
2. vprašanje: Kaj pa zaposleni v pralnici, skupnih službah (niso zdravstveni sodelavci, imajo občasen
stik s stanovalci).
Odgovor: Glejte odgovor na prvo vprašanje.
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3. vprašanje: do sedaj je veljalo, da se prebolevniki ne testirajo 6 mesecev, kar je enako kot v
Odredbi, precepljeni pa so bili brez testiranja 3 mesece. Slednje omejitve pri precepljenih pa sedaj ni
več. Prav razumem drugo alinejo 3. člena Odredbe?
Odgovor: Na podlagi trenutnih usmeritev stroke, še vedno velja, da posebno presejalno testiranje na
prisotnost virusa SARS-CoV-2, za zaposlene, ki so skladno z navodili proizvajalca cepiva polno
cepljeni proti virusu SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: polno cepljenje), do treh mesecev po
polnem cepljenju, ni potrebno. Ne glede na prejšnji stavek, zaposlen, ki je bil polno cepljen, v primeru
pojava simptomov ali znakov okužbe z virusom SARS-CoV-2, ne vstopa v delovni proces in se o
nadaljnjih ukrepih posvetuje z izbranim osebnim oziroma nadomestnim zdravnikom.
4. vprašanje: Zaposleni, ki so bili cepljeni, se ne testirajo 3 mesece, potem pa se pričnejo znova
testirati. Tako razumem jaz algoritem. Morda se motim.
Odgovor: glejte odgovor na 3. vprašanje.
5. vprašanje: Ena izmed delavk (zdravstveni tehnik) odklanja testiranje s HAGT. Ali je testiranje na
podlagi odredbe za vse zaposlene obvezno? Kaj lahko storimo, če se kljub temu delavka ne želi
testirati?
Odgovor: Odredba v prvem odstavku 3. člena določa izjeme, ko testiranje zaposlenih pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost, ni potrebno. Za ostale zaposlene je testiranje v skladu z Odredbo obvezno. Glejte tudi
točko 9 dopisa Dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 in Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, št. 410-119/2020/18 z dne
2. 12. 20202.
6. vprašanje: v 4. členu Odredbe je navedeno, da je potrebno določiti pooblaščeno osebo, ki se ji
sporočijo negativni rezultati testiranj, izvedeni v okviru posebnega programa za zdravstveno
dejavnost. O kakšni osebi oz. kakšnem poročanju je govora? Prejšnja odredba tega ni predvidevala,
prav tako mi ni jasno kaj in komu naj bi se poročalo.
Odgovor: Dolžnost določitve pooblaščene osebe za poročanje določa tretji odstavek 3. člena Uredbe
in 4. člena Odredbe. Pooblaščeno osebo določi odgovorna oseba izvajalca zdravstvene dejavnosti in
sicer za namen vodenja evidenc pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, z namenom vodenja negativnih
testov na SARS-COV-2 (vsi zaposleni, pri katerih je hitri antigenski test pozitiven, so usmerjeni na test
na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo - PCR test) in pregleda nad ustrezno
vključenostjo zaposlenih v testiranje na virus SARS-CoV-2 v okviru posebnega presejalnega
programa v skladu z Odredbo.
V upanju, da vam bodo odgovori v pomoč, vas prijazno pozdravljamo.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice
Vročiti:
-
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Socialno varstveni zavodi – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, andrejka.znoj@gov.si,
gp.mddsz@gov.si – po e-pošti
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, denis.sahernik@ssz-slo.si – po e-pošti
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