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1. Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno
varstvenih zavodih
Ponovno opozarjamo na dosledno izvajanje ukrepov za preprečevanje vnosa virusa SARSCoV-2 v socialno varstveni zavod (v nadaljnjem besedilu: SVZ) in takojšnje ukrepanje v
primeru, da se okužba z virusom SARS-CoV-2 ugotovi pri oskrbovancu ali katerem koli
deležniku v procesu dela v SVZ. Še vedno so poročane kršitve, kot so skupni odmori
zaposlenih in neustrezna oziroma nedosledna uporaba osebne varovalne opreme ipd. Tovrstni
odkloni predstavljajo visoko tveganje vnosa oziroma prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 in
posledično zbolevanja oskrbovancev in zaposlenih ali pa izključevanje zaposlenih iz dela zaradi
visoko tveganih stikov, kar dodatno oteži delovne procese in povečuje tveganje neželenih
dogodkov v zdravstveni negi in oskrbi.
V času trajanja epidemije, odsvetujemo izhode uporabnikov v domače okolje, saj je prisotnost
okužbe z virusom SARS-CoV-2 populaciji visoka, posledično tudi možnost prenosa okužbe v
domačem okolju visoka.
V primeru potrebnega posveta glede ustrezne uporabe osebne varovalne opreme oziroma
ustrezne organizacije prostorov glede na epidemiološke razmere, lahko pokličete brezplačno
telefonsko številko 080 71 10 od ponedeljka do petka med 9:00 in 11:00 uro ter med 15:00 in
16:00 uro.
2. Organizacija prostorov glede na epidemiološki status pri uporabniku
V primeru, da se boste SVZ odločali za vzpostavitev zunanjih rdečih con skladno z možnostmi,
ki vam jih omogoča Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(Uradni list RS, št. 152/20)1, boste kot prilogo vlogi, ki vam jo je posredovalo Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, potrebovali mnenje članov Delovne skupine
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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). V ta namen smo pripravili obrazec Mnenje o pogojih za organizacijo prostora
za vzpostavitev zunanje rdeče cone pri izvajalcu (v nadaljnjem besedilu: mnenje), ki je priloga 2
predmetnemu dopisu. V kolikor bi mnenje, za potrebe organizacije zunanje rdeče cone
potrebovali, se obrnite na vodjo regijskega tima, ki pokriva vaš zavod.
Seznanjamo vas Sklepom o spremembah Sklepa št. C2711-20-652922 o imenovanju 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 mreži, do
katerega
dostopate
na
spletni
strani
ministrstva:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/S-K-L-E-P-o-spremembiSklepa-st.-C2711-20-652922-o-imenovanju-Delovne-skupine-024-152020122-2.-11.-2020.pdf.
3. Posvet o paliativni oskrbi bolnika
Na ministrstvu smo pripravili enotno svetovalno številko 031 379 861 za nasvete v zvezi s
paliativno obravnavo bolnikov v vseh okoljih. Številka je dostopna 24 ur vseh sedem dni v
tednu. Nanjo lahko kličejo zdravstveni delavci vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki imajo
vprašanje v zvezi z obravnavo bolnika. Odgovor bo na voljo tudi v dokumentirani obliki.
Paliativno svetovanje ne nadomešča siceršnjega načrtovanja paliativne obravnave in je
namenjeno reševanju akutnega zapleta, s katerim se zdravstveno osebje pri obravnavi bolnika
sooča.
4. Spremembe testiranja na SARS-CoV-2 in dolžina trajanja izolacije
Navodila za testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 so se v zadnjem času sicer nekoliko
spremenila, vendar tako oskrbovanci SVZ kot zaposleni spadajo v kategorije, pri katerih je
testiranje s PCR testom (bris nazofarinksa) ob pojavu simptomov nujno, zato se spremembe na
njih ne nanašajo. Testiranje z metodo PCR ostaja zlati standard testiranja.
Ne glede spremembo navodil za splošno populacijo, se za populacijo oskrbovancev in
zaposlenih v SVZ testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 dalje izvaja po navodilih
epidemiološke službe, podanih za posamezen SVZ glede na aktualne epidemiološke razmere v
SVZ.
Na ministrstvu pripravljamo navodilo za redno testiranje z antigenskimi testi, ki ga bomo poslali
v kratkem.
Oskrbovance, pri katerih se pojavi sum na okužbo z virusom SARS-CoV-2, se takoj preseli v
individualno sivo cono ter v dogovoru z zdravnikom oziroma epidemiologom in oskrbovancem
opravi test na prisotnost virusa SARS-CoV-2. V primeru, da je test na virus SARS-CoV-2
pozitiven, se oskrbovanca preseli v rdečo cono, obseg testiranja drugih oskrbovancev v SVZ pa
dogovori z epidemiološko službo.
Oskrbovanca, pri katerem je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 se brez kontrolnega
brisa kot nekužnega obravnava:
- 10 dni od pozitivnega brisa na SARS-CoV-2, če je asimptomatski,
-

10 dni od začetka korona virusne bolezni, če je bil oskrbovanec zadnjih 48 ur brez vročine
in je minilo 48 ur od začetka umirjanja simptomov in znakov bolezni, če je pacient blago
bolan in ne gre za osebo s šibkejšim imunskim odzivom,

-

20 dni od začetka bolezni, če je bil oskrbovanec zadnjih 48 ur brez vročine in je minilo 48 ur
od začetka umirjanja simptomov in znakov bolezni pri pacientih z hujšim potekom korona
virusne bolezni (npr. tudi potreba po kisiku) ali hudi motnji imunosti (presaditev organov ali
krvotvorne matične celice, biološka zdravila, veliki odmerki kortikosteroidov, kemoterapija
raka in podobno).
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Poudarjamo, da kontrolno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 pri oskrbovancih, pri
katerih je bila okužba z virusom SARS-COV-2 laboratorijsko potrjena, ni smiselno oziroma ni
utemeljeno.
V povezavi s prejetimi vprašanji glede financiranja stroškov odvzema in analize brisov na
SARS-CoV-2 pojasnjujemo, da se kritje stroškov mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2
zagotavlja skladno z 41. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20)2 oziroma Splošnim dogovorom za posamezno
pogodbeno leto.
5. Napotovanje na specialistične preglede in priprava na načrtovan sprejem v bolnišnico.
SVZ naročamo, da pred načrtovanim specialističnim pregledom oskrbovanca oziroma pred
načrtovano hospitalizacijo, v kolikor se oskrbovanec strinja, opravijo bris na SARS-CoV-2. Izvid
brisa na SARS-CoV-2 naj na datum specialističnega pregleda ali datum načrtovanega sprejema
v bolnišnico, ne bo starejši od dveh dni. Nalog za planiran odvzem brisa pripravi izvajalec
ambulantne dejavnosti v SVZ.
Ko oskrbovanca napotujete v bolnišnico poskrbite, da ga spremlja poročilo službe zdravstvene
nege in druga potrebna dokumentacija. V primeru, da oskrbovanec ne zmore orientirane
komunikacije, predlagamo, da se zagotovi identifikacija oskrbovanca (npr. uporaba
identifikacijske zapestnice).
Vsem bolnišnicam, ki obravnavajo oskrbovance SVZ naročamo, da pred odpustom iz
bolnišnice, ob soglasju pacienta oziroma oskrbovanca, opravijo bris na SARS-CoV-2 (PCR
test). Odpust v SVZ se izvede ob predhodnem dogovoru s SVZ ob delovnih dneh od ponedeljka
do petka do 15:00 ure, in sicer ob znanem epidemiološkem statusu oskrbovanca, ki se ga
odpušča, s čimer se SVZ tudi seznani. Negativen bris še ne pomeni nujno odsotnosti okužbe z
virusom SARS-CoV-2, saj je pacient oziroma oskrbovanec lahko v dobi inkubacije in je test
lahko lažno negativen. Če prostorske razmere v SVZ dopuščajo, svetujemo, da se oskrbovance
po prihodu iz bolnišnice vsaj za 5 dni namesti v sivo cono, pri čemer v primeru intrahospitalnih
prenosov ali drugih večjih epidemiološki obremenitev, po petih dneh bivanja v sivi coni,
priporočamo odvzem brisa za SARS-CoV-2 (antigenski test).
6. Izvedba reševalnih prevozov
Izvajalce ne-nujnih reševalnih in sanitetnih prevozov pozivamo, da se le ti izvajajo na način, da
ne prihaja do tveganja prenosa virusa SARS-CoV-2.
7. Vključevanje zaposlenih zdravstvenih delavcev, pri katerih je bila potrjena okužba z
virusom SARS-CoV-2 v delo
Zdravstvene delavce, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 in so
asimptomatski, se v primeru, ko bi njihova odsotnost z dela vplivala na kakovost in varnost
storitev za paciente oziroma oskrbovance, ob soglasju zaposlenih, lahko vključuje v delo v
rdečih conah. Zaposleni dosledno uporabljajo osebno varovalno upremo in upoštevajo vse
higienske ukrepe.
Priporočamo, da se v teh primerih zaposlenim zagotovi bivanje v neposredni bližini izvajalca
zdravstvene dejavnosti, dosledno prepreči navzkrižna srečanja zaposlenih, ki delajo v različnih
conah v celotnem procesu dela in odmora (tudi prihod na delo, garderobni prostori, vstopanje
na oddelke, koriščenje odmora itd). Priporočamo profilakso z vitaminom D skladno s strokovnimi
smernicami tako za zaposlene, kakor oskrbovance.
8. Usposabljanje na temo uporabe naprav in pripomočkov za dovajanje kisika
Na ministrstvu dogovarjamo izvedbo delavnic za pravilno rokovanje s kisikovimi napravami.
V kolikor bi bili zainteresirani za izvedbo brezplačne delavnice na lokaciji vašega zavoda, nam
to prosim sporočite v tabeli, ki jo prilagamo predmetnemu dopisu.
Izpolnjeno tabelo prosimo posredujte na elektronski naslov: gp.mz@gov.si s sklicem na
številko 183-38/2020 do vključno 8. 11. 2020.
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9. Priporočilo glede cepljenja
V povezavi s cepljenjem proti sezonski gripi pojasnjujemo, da se v SVZ, pri katerih so
epidemiološke razmere jasne in SVZ pri katerih okužb z virusom SAR-CoV-2 ni, populacijo
oskrbovancev in zaposlenih, ki so zdravi, s cepljenjem soglašajo in cepljenje zaradi drugih
vzrokov ni kontraindicirano, cepi čim prej. Oskrbovancev SVZ s sumom na okužbo oziroma
potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 pa se v času suma oziroma okužbe z virusom SARCoV-2 ne cepi. Prav tako odsvetujemo cepljenje v primeru, ko so zaradi vdora okužbe v SVZ
epidemiološke razmere še nepojasnjene, saj so morebitne neželene reakcije podobne
simptomom in znakom okužbe z virusom SARS-CoV-2 in bi bila identifikacija oseb s sumom na
okužbo z virusom SARS-CoV-2 otežena.
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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- Priloga 1: Interes za izvedbo delavnice_kisikove naprave
-

Priloga 2: Mnenje o pogojih za organizacijo prostora za vzpostavitev zunanje rdeče cone pri
izvajalcu

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
- 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
- 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 epošti
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Priloga 2:
T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
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Zadeva:

Mnenje o pogojih za organizacijo prostora za vzpostavitev zunanje
rdeče cone pri izvajalcu
_____________________________________________ (navedite naziv
socialno varstvenega zavoda)

Zveza:

Delovna 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 mrež

Skladno z nalogami, ki izhajajo iz Sklepa št. C2711-20-652922 o imenovanju Delovne skupine
koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi
nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih in vzgojno-izobraževalni
zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni
mreži, št. 024-15/2020/41 z dne 31. 8. 2020 in njegovimi spremembami, ocenjujemo, da se ob
upoštevanju strokovnih usmeritev, ki so jih podali člani delovne skupine ter upoštevanju
strokovnih smernic z področja preprečevanja in obvladovanja okužb:
v
objektu
_______________________________________________________
(navedite naziv in naslov objekta) lahko ustrezno postavi čisti in nečisti filter, vzpostavi
ločene čiste in nečiste poti, zagotovi ustrezno prezračevanje, zagotovi ustrezne
sanitarne prostore, kar so osnovni higienski pogoji za vzpostavitev rdeče cone
v objektu ________________________________ (navedite naziv in naslov objekta) ne
more zagotoviti osnovnih pogojev za vzpostavitev osnovnih higienskih pogojev za
vzpostavitev
rdeče
cone
(navedite
zakaj
ne):
______________________________________________
Zgoraj navedeno mnenje skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z
virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi odgovorne osebe izvajalca
ne razbremeni odgovornosti za primernost in varnost uporabe prostorov za potrebe
vzpostavitve rdeče cone.
Ogled in svetovanje opravili člani delovne skupine (navedite imena in priimke članov delovne
skupine, ki so pri ogledu in svetovanju sodelovali):
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Drugi prisotni ob ogledu objekta (navedite imena in priimke):

Podpis člana regijskega tima:
_________________________________
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