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Številka:  1612-4/2018/158 
Datum:  17. 3. 2020  
 
Zadeva:  Navodilo v povezavi a SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
Zveza:  COVID-19 
 
 

Spoštovani, 

 

domove za starejše 50. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 

39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17, v nadaljnjem besedilu: ZSV), posebne 

socialnovarstvene zavode za odrasle iz 51. člena ZSV in varstveno delovne centre (domsko 

varstvo) iz 52. člena ZSV v javni mreži ( v nadaljnjem besedilu: izvajalci) seznanjamo, da smo 

skladno z Navodili za obravnavo osebe s sumom na okužbo s SARS- cov-2 v domovih za 

starejše, posebnih zavodih za odrasle, domskem varstvu varstveno delovnih centrov, zavodih za 

vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in domovih za učence s 

posebnimi potrebami, dostopnim na spletni strani 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/NAVODILA-ZA-OBRAVNAVO-

OSEBE-S-SUMOM-NA-OKUZBO-S-SARS-2-SVZ-10.-3.-2020.pdf, prešli v fazo, ko se 

uporabnikov navedenih izvajalcev v primerih suma na okužbo s COVID-19, ki ne bodo potrebovali 

bolnišnične obravnave, ne bo sprejemalo v bolnišnice, ampak se bo zdravstveno oskrbo 

zagotavljalo pri navedenih izvajalcih. Ostala navodila glede ukrepov in povezovanja različnih 

deležnikov prejmete naknadno. 

 

Skladno s tem izvajalce pozivamo, da pripravijo pogoje za možnost kohortne izolacije 

uporabnikov s sumom na prisotnost okužbe s COVID-19 oziroma organizirajo negovalni oddelek 

(uporaba morebitnih večjih prostorov, namenjenih dnevnemu varstvu, fizioterapevtski dejavnosti 
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ipd.) in pripravijo načrt dela na način, da zaposleni ne bodo prehajali med zdravimi uporabniki in 

uporabniki s sumom na okužbo oziroma uporabniki z okužbo. 

 

Sporočilo posredujemo v vednost tudi izvajalcem zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, da se  

skladno z dopisom Navodilo v povezavi z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Ministrstva za zdravje, št. 1612-4/2018/121 z dne 

13. 3. 2020, pripravijo na vključevanje v zagotavljanje zdravstvene nege oziroma zdravstvene 

oskrbe pri navedenih izvajalcih. 

 

 

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

 

 

S spoštovanjem, 
 
 
Pripravila: 
mag. Klavdija Kobal Straus, 
sekretarka 

 
mag. Kristina KUHANEC TRATAR 

v. d. generalnega direktorja 
 
 
 
 
Vročiti: 

– Domovi za starejše; na elektronske naslove 

– Posebni zavodi za odrasle; na elektronske naslove 

– Centri za usposabljanje, delo in varstvo 

– Varstveno delovni centri; na elektronske naslove 

– Zdravstveni domovi; na elektronske naslove 

 

V vednost: 
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; na elektronski 

naslov: gp.mddsz@gov.si; gregor.resman@gov.si; mojca.prsina@gov.si 

– Skupnost socialnih zavodov Slovenije; na elektronski naslov: info@ssz-slo.si 

– Skupnost varstveno delovnih centrov; na elektronski naslov: 

skupnostvdcs@gmail.com  

– Zbornica-Zveza; na elektronski naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si 

– Nacionalni inštitut za javno zdravje; na elektronski naslov: info@nijz.si 

 

 
Priloga: Algoritem BOLNIK V DOMU ZA STAREJŠE  OBČANE (DSO) in SOCIALNO 
VARSTVENEM ZAVODU (SVZ) 
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D) BOLNIK V DOMU ZA STAREJŠE  OBČANE (DSO) in SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU (SVZ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolnik z znaki akutne okužbe dihal z ali brez 

Ocena zdravstvenega stanja  

Zaradi slabega 
zdravstvenega stanja 
napotitev v bolnišnico, po 
predhodnem obvestilu. Ne 
velja za paciente v paliativni 
oskrbi. 

Odvzem kužnin v DSO / SVZ 
(vsak DSO / SVZ vnaprej 
dogovori postopek odvzema) 

Zdravstveno stanje 
oskrbovanca omogoča 
zdravljenje v DSO / SVZ 

COVID – 19 pozitiven: 
Izolacija ali kohortna 
izolacija 
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