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1. Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno
varstvenih zavodih
Skladno z aktualnimi epidemiološkimi razmerami v povezavi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2
v Republiki Sloveniji, vas seznanjamo z dokumentom Priporočila za preprečevanje in zajezitev
okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih (v nadaljnjem besedilu: SVZ), ki je
priloga predmetnemu dopisu. V okviru epidemioloških raziskav je še vedno ugotavljana
nedosledna uporaba osebne varovalne opreme, visoko tvegani stiki med delovnim časom,
nespoštovanje ukrepov preventive prenosa virusa SARS-CoV-2, zato odgovorne osebe SVZ in
odgovorne nosilce za področje zdravstvene nege ponovno pozivamo k ukrepanju za dosledno
izvajanje vseh preventivnih ukrepov za zaščito tako zaposlenih, kakor uporabnikov. V skladu z
5. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) mora vodstvo zavoda
zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu,
vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem
in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.
2. Organizacija prostorov glede na epidemiološki status pri uporabniku
Vse SVZ pozivamo k sprejemu oziroma nadaljnjemu izvajanju ukrepov za učinkovito upravljanje
s tveganji povezanimi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 v Republiki Sloveniji oziroma v
posameznem SVZ. Vsi SVZ imajo vzpostavljeno sivo cono skladno z Odredbo o začasni
ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 142/20)1 in pripravljen krizni načrt za aktivacijo
rdeče cone v roku 24 ur od prve potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri oskrbovancu. SVZ
naj ima pripravljen tudi načrt povečevanja sive in rdeče cone v primeru rasti števila
oskrbovancev pri katerih bi bila potrjena okužba. Z rastjo števila pacientov, ki zaradi
koronavirusne bolezni potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se zmanjšuje možnost zagotavljanja
tridnevne premestitve primarnih primerov asimptomatskih oskrbovancev SVZ s potrjeno okužbo
z virusom SARS-CoV-2 na COVID-19 negovalne oddelke bolnišnic. Oskrbovanci SVZ, ki
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potrebujejo bolnišnično zdravljenje se dalje obravnavajo v bolnišnici. Trenutno še zmoremo
zagotavljati prerazporeditev posamičnih primarnih primerov asimptomatskih oskrbovancev pri
katerih je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, in v kolikor oskrbovanci s tem soglašajo,
na COVID-19 negovalne oddelke bolnišnic. V primeru pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2
pri oskrbovancu odgovorna oseba SVZ oziroma odgovorni nosilec za področje zdravstvene
obvesti območno pristojnega epidemiologa in vodjo regijskega tima Delovne skupine
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 mreži2. V primeru, da je potrebna
premestitev primarnega primera asimptomatskega oskrbovanca, pri katerem je potrjena okužba
s SARS-CoV-2 (je asimptomatski in ne potrebuje bolnišničnega zdravljenja) se kontaktira
ministrstvo, pristojno za zdravje, ki ima pregled nad zasedenostjo posteljnih kapacitet COVID19 negovalnih oddelkov na telefonsko številko: 030 710 504. V kolikor posteljne kapacitete
COVID-19 negovalnega oddelka omogočajo, se v dogovoru z oskrbovancem lahko realizira
tridnevna premestitev v bolnišnico. V kolikor posteljne kapacitete COVID-19 negovalnega
oddelka tega ne omogočajo, skrb za oskrbovanca, pri katerem je prisotna okužba z virusom
SARS-CoV-2 in ki ne potrebuje bolnišničnega zdravljenja že od začetka zagotavlja SVZ.
3. Dosegljivost epidemiologov
Ker nekateri SVZ na ministrstvo, pristojno za zdravje, naslavljate vprašanja glede območne
pristojnosti epidemiološke službe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem
besedilu: NIJZ), vam na sliki 1 posredujemo razvid območnih enot NIJZ s kontaktnimi številkami
na katere so epidemiologi dosegljivi v rednem delovnem času ob ponedeljka do četrtka med
9:00 in 14:30 uro, ob petkih pa med 9:00 in 13:30 uro.
Slika 1: Območne enote NIJZ

Vir: NIJZ, 2020

Izven rednega delovnega časa, ob nedeljah in praznikih se z epidemiologom, pristojnim za vaše
območje, povežete preko zdravnika zdravstvenega doma oziroma preko številke 112.
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4. Svetovalna telefonska številka
SVZ ponovno seznanjamo, da je vzpostavljena telefonska številka 080 71 10, na kateri lahko
strokovni delavci in sodelavci SVZ od ponedeljka do petka med 9:00 in 11:00 uro ter med 15:00
in 16:00 uro prejmete strokovne nasvete in odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo pri delu,
v povezavi s preprečevanjem in obvladovanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2.
5. Izobraževanje in usposabljanje na temo obvladovanja stresnih situacij
Na ministrstvu, pristojnem za zdravje, z namenom podpore zaposlenim v SVZ pri soočanju s
stresnimi situacijami v povezavi z delom, ki ga je dodatno otežila prisotnost virusa SARS-CoV-2,
pripravljamo sklop usposabljanj oziroma delavnic (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje), ki bi
potekale za manjšo skupino zaposlenih v posameznem SVZ. Vsebina usposabljanj je
namenjena zaposlenim, ki delajo neposredno z uporabniki.
Program usposabljanja bi obsegal splošno uvodno predavanje v obliki prve psihološke pomoči
in delavnico za do 30 zaposlenih (odvisno od epidemiološke situacije v času pričetka izvajanja
usposabljanj) ter morebitna nadaljnja podporna oziroma supervizijska srečanja za približno 10
zaposlenih v SVZ v trajanju 2 šolskih ur dvakrat mesečno.
Skupaj bi bilo izvedeno 10 delavnic v 10 SVZ, ki jih bo na podlagi vnaprej določenih kriterijev
oziroma točkovanja izbralo ministrstvo. Izbranih bo 10 SVZ, ki bodo dosegli najvišje število točk,
pri čemer bo v primeru enakega števila doseženih točk prednost imela prej prispela prijava.
Prijavo za usposabljanje lahko oddajo SVZ iz prve do vključno četrte alineje drugega odstavka
8. člena Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo,
15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 –
ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20).
Prijava mora vsebovati naslednje podatke:
1. pojav okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri oskrbovancih v SVZ od februarja do konca
junija 2020 (DA/NE),
2. pojav okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri oskrbovancih v SVZ od julija 2020 dalje
(DA/NE),
3. število oskrbovancev v celodnevnem institucionalnem varstvu v SVZ,
4. število zaposlenih na področju socialne oskrbe (neposredno delo z oskrbovanci),
zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije v celodnevnem institucionalnem varstvu.
SVZ, ki bi bili zainteresirani za predhodno opisano usposabljanje za svoje zaposlene vabimo,
da nam svoj interes (v obliki izpolnjene tabele, ki je priloga temu dopisu) sporočijo na
elektronski naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 900-367/2020 do vključno 21. 10.
2020. Sredstva za financiranje usposabljanja bo zagotovilo ministrstvo, pristojno za zdravje.
6. Možnost dodatnih delavnic za usposabljanje za ustrezno uporabo osebne varovalne
opreme in ustrezno ukrepanje za preprečevanje in obvladovanje okužb
Ministrstvo, pristojno za zdravje je zagotovilo dodatna kohezijska sredstva za izvedbo nujnih
delavnic za ustrezno uporabo osebne varovalne opreme ter ustrezno ukrepanje za
preprečevanje in obvladovanjem okužb, s poudarkom na preprečevanju in zajezitvi okužb z
virusom SARS-CoV-2. Če bi vaši zaposleni nujno delavnico potrebovali, potrebo po izvedbi
delavnice sporočite na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 183-38/2020.
7. Priporočilo glede cepljenja
Vsem državljanom Republike Slovenije, še zlasti pa vsem zaposlenim na področju zdravstva in
socialnega varstva ter starejšim osebam, se priporoča sezonsko cepljenje proti gripi. Cepljenje
proti pnevmokoknim okužbam se priporoča osebam, ki imajo zdravstveno indikacijo (imunsko
oslabljeni, kronični bolniki) ter vsem starejšim osebam.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
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Za sodelovanje in pomoč se vam najlepše zahvaljujemo.

S spoštovanjem,

mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice
Priloga:
- Tabela Interes za usposabljanje
-

Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno
varstvenih zavodih

Vročiti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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
Izvajalci zdraviliške dejavnosti – po e-pošti
Zdravstveni domovi – po e-pošti
Bolnišnice – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si;
gregor.resman@gov.si; spela.isop@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
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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