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1. Strategije upravljanja s kadri v primeru večjih kadrovskih izpadov v povezavi s COVID19
V povezavi s točko 7 Vključevanje zaposlenih zdravstvenih delavcev, pri katerih je bila potrjena
okužba z virusom SARS-CoV-2 oziroma so bili v visoko tveganem stiku z osebo, pri kateri je
bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 v delo, dopisa št. št. 181-70/2020/1032 z dne 3.
11. 2020
(v nadaljnjem besedilu: dopis št. 181-70/2020/1032)1 vas seznanjamo s strokovnimi priporočili
Centra za nalezljive bolezni Crisis Capacity Strategies to Mitigate Staffing Shortages:
https://tools.cdc.gov/api/v2/resources/media/405991/content.html.
Na podlagi prejetih odzivov in trenutnih razmer ocenjujemo, da zdravstveni in socialno varstveni
zavodi razmere lahko obvladujejo brez vključevanja zdravstvenih delavcev, pri katerih je sicer
potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 a so asimptomatski in bi podali soglasje za
vključevanje v delo.
S predmetnim dopisom preklicujemo možnost organizacije dela na način, kot je bilo navedeno v
dopisu št. 181-70/2020/1032.
2. Odvzema brisa na SARS-CoV-2 pred odpustom iz bolnišnice
Vsem bolnišnicam je bilo z dopisom št. 181-70/2020/1032 podano navodilo, da pred odpustom
iz bolnišnice, ob soglasju pacienta oziroma oskrbovanca, ki se ga odpušča v SVZ, opravijo bris
na SARS-CoV-2 (PCR test).
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Podano navodilo širimo na način, da se ob brisih na SARS-CoV-2 iz predhodnega odstavka,
pred odpustom iz bolnišnice, bris na prisotnost virusa SARS-CoV-2 odvzame vsem pacientom
starejšim od 65, kroničnim bolnikom in tistim, pri katerih se v primeru koronavirusne bolezni
pričakuje teži potek bolezni. Navodilo o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene
obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma določa, da
pacienta, ki mu zdravstveno stanje ne omogoča samostojnega življenja niti z zagotovljeno
zdravstveno in socialno obravnavo na domu, iz bolnišnice ni možno odpustiti, če ni urejena
neposredna premestitev v institucionalno varstvo.
3. Sprejem novih oskrbovancev v socialno varstvene zavode
Na ministrstvo smo prejeli zaprosilo za stališče glede sprejema novih oskrbovancev v trenutnih
epidemioloških razmerah v Republiki Sloveniji.
Predlagamo, da se v primeru, da so epidemiološke razmere v SVZ jasne; t.j. okužba z virusom
SARS-CoV-2 v SVZ ni prisotna oziroma ima v primeru prisotne okužbe zavod ustrezno
organizirano rdečo cono, sprejemi novih oskrbovancev izvedejo na način:
1) pred sprejemom se pridobi epidemiološko anamnezo kandidata za sprejem in
informacijo o aktualnem zdravstvenem stanju,
2) novo sprejetega oskrbovanca se za 7 dni namesti v sivo cono (v kolikor se bi v obdobju
sedmih dni pojavili simptomi ali znaki okužbe z virusom SARS-CoV-2 se vzame bris na
SARS-CoV-2),
3) v kolikor je oskrbovanec po sedmih dneh bivanja v sivi coni asimptomatski, se osmi dan
vzame bris na SARS-CoV-2. Če je bris negativen, se oskrbovanca premesti v sobo v
beli coni. Če bi bil bris pozitiven, se oskrbovanca namesti v rdečo cono.
4. Vključevanje prostovoljcev
Seznanjamo vas, da smo se s ciljem širitve podpore SVZ v pomoči pri pridobivanju
prostovoljcev, povezali tudi s Slovensko škofovsko konferenco. Nekaj prostovoljcev se je v
pomoč SVZ že vključilo. Vsi vključeni prostovoljci so se pred vključitvijo udeležili delavnice za
ustrezno uporabo osebne varovalne opreme, ki jo je zagotovila in organizirala Zbornica
zdravstvene in babiške nege Slovenije. Trenutno je v usposabljanju druga skupina
prostovoljcev, ki poroča o pripravljenosti za vključevanje v pomoč pri tehničnih in podpornih
dnevnih opravilih. V kolikor bi tovrstno pomoč prostovoljcev potrebovali, nam le to sporočite na
elektronski naslov: gp.mz@gov.si s sklicem na številko 183-38/2020.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
Za sodelovanje in pomoč se vam najlepše zahvaljujemo.

S spoštovanjem,
pripravila:
mag. Klavdija KOBAL STRAUS

Dr. Tina BREGANT
DRŽAVNA SEKRETARKA
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Domovi za starejše – po e-pošti
Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle – po e-pošti
Centri za usposabljanje, delo in varstvo – po e-pošti
Varstveno delovni centri – po e-pošti
Javni zdravstveni zavodi – po e-pošti
Izvajalci zdraviliškega zdravljenja – po e pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si;
janja.romih@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
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, ssnz@ssnz.si – po e-pošti
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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
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