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Informiranje o možnosti okužbe s COVID-19

Spoštovani,
V Sloveniji se zaradi ugodne epidemiološke situacije počasi sproščajo ukrepi, ki so omogočili,
da smo upočasnili hitro napredovanje epidemije in se korona virus ni neobvladljivo širil med
prebivalstvom. Virus je še vedno prisoten v populaciji in obstaja realno tveganje, da se začne
ponovno širiti v populaciji. Večina ljudi je v Sloveniji še brez protiteles proti korona virusu in še
vedno obstaja veliko tveganje za ponoven zagon epidemije, ki bo zahtevala drastično
ukrepanje. Nekatere države imajo namreč že tretji val epidemije.
Sproščanje ukrepov proti širjenju korona virusa vključuje tudi odpiranje mej tako za slovenske
kot za tuje državljane. Prebivalci Slovenije in izjemoma tudi tisti, ki v Sloveniji nimajo stalnega
ali začasnega bivališča, lahko potujejo v sosednje države in se vračajo brez karantene. S tem
se povečuje tveganje za vnos virusa iz sosednjih držav.
Epidemiološka služba NIJZ opozarja, da se tveganje za okužbo s korona virusom povečuje tudi
z odpiranjem mej zaradi turizma in preživljanja poletnih dopustov prebivalcev Slovenije v tujini.
Zaposleni v zdravstvu in v socialno-varstvenih zavodih, ki prihajajo na delo po dopustu ali
potovanju v tujini, predstavljajo še posebej veliko tveganje, saj delajo z najbolj ogroženimi
skupinami prebivalstva.
Naprošamo vas, da v času dopustov in tudi sicer vaše zaposlene ponovno informirate o
možnosti okužbe in vseh ukrepih za preprečevanje okužbe tudi v času dopusta. Po vrnitvi iz
tujine naj bodo še posebej pozorni na znake COVID-19 bolezni in naj nikakor ne pridejo delo, če
obstaja najmanjši dvom, da so zboleli za COVID-19, oziroma so se okužili v kontaktu z obolelo
osebo.
Še vedno je potrebno preverjati pri zaposlenih ali imajo bolezenske znake, ki bi lahko bili odraz
okužbe s COVID-19, kar še posebej velja za tiste zaposlene, ki se vračajo na delo iz tujine. Ob
vsakem sumu na okužbo s COVID-19 zaposlenega takoj napotite na njegovega izbranega
zdravnika. Zaposleni lahko iz različnih razlogov negirajo znake okužbe in jih, na primer

temperaturo, tudi naslovijo, da bi lahko prišli na delo. Tako zakrijejo nekatere pomembne znake
okužbe in povečujejo tveganje za okužbo v zdravstvenih ustanovah, DSO-jih in v šolah.
Jasna navodila oziroma opozorila glede odgovornosti do ranljivih uporabnikov, ki izhajajo iz
delovnega mesta v zdravstvu in socialnem varstvu, so v obdobju, ko se siceršnji ukrepi
sproščajo, ključna za preprečevanje vnosa okužbe s korona virusom v vašo ustanovo.
Pomembno je, da jih vsi zaposleni tudi dosledno izvajajo.
Vljudno prosimo MDDSZ, da s tem dopisom seznani institucije iz svoje pristojnosti.
V želji, da bi tudi v zdravstvu lahko sproščeno zadihali in se čim prej usmerili predvsem na
izvajanje naših rednih nalog, vas lepo pozdravljam.

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,

Dr. Tina Bregant
Državna sekretarka

