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Nujni ukrepi preventive prenosa virusa SARS-CoV-2
zdravstvenih zavodih

v

javnih

Ministrstvo za zdravje vse izvajalce zdravstvene dejavnosti ponovno opozarja na doslednost
izvajanja vseh ukrepov preventive prenosa virusa SARS-CoV-2, pri čemer zlasti izpostavljamo:
- nujnost ustrezne organizacije prostorov glede na epidemiološki status pri pacientih,
upoštevajoč 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;
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-

dosledno spremljanje zdravstvenega stanja in epidemioloških razmer pri zaposlenih2,
pacientih in vseh drugih deležnikih, ki se vključujejo v proces dela v javnem
zdravstvenem zavodu;

-

dosledno in ustrezno uporabo osebne varovalne opreme glede na epidemiološke
razmere za vse, ki se vključujejo v delovne procese v javnem zdravstvenem zavodu, in
sicer ves čas trajanja delovnega procesa;

-

zaposleni, pri katerih se pojavi sum na okužbo z virusom SARS-CoV-2, se v delovni
proces ne vključujejo oziroma se v primeru, da se sum na okužbo z virusom SARSCoV-2 pojavi med delom, izločijo iz procesa dela;

-

kjer je le mogoče, se upošteva ukrep fizične distance z razdaljo vsaj 1,5 m;

-

poudarek na higieni rok (na rokah naj ne bo nakita, ur, nohti negelirani, kratko
pristriženi) in tehniki nedotikanja;

-

da naj se zaposlenim zagotovi zadostno količino delovnih oblačil, da se le ta lahko
menjajo dnevno oziroma po potrebi večkrat na dan. Gornji del delovnih oblačil naj bo na
zapenjanje (slačenje preko glave povečuje tveganje kontaminacije);

-

zaposleni se na delo NE vozijo skupaj oziroma v skupini drugih oseb (v kolikor
individualna oblika prevoza ni mogoča, imajo zaposleni ves čas trajanja prevoza
nameščeno kirurško masko IIR);

-

osebje med oddelki in enotami, kjer se obravnavajo pacienti z različnim epidemiološkim
statusom ne prehaja (zagotoviti tudi ločene garderobne prostore);

-

zaposlenim se zagotovi individualno koriščenje odmora (ni skupnih malic oziroma se naj
med zaposlenimi v času malice zagotovi razdalja najmanj 1, 5 m, odstranite solnice na
mizah, skupne vrče za pijačo, redno razkužujte mize v jedilnicah (pred in po vsakem, ki
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sede za mizo) in prezračujte prostore ni skupnega pitja kave, onemogočite delovanje
avtomatov za kavo ipd.);
-

predaja službe naj v največji možni meri poteka s pomočjo informacijsko komunikacijske
tehnologije oziroma v primerno velikem prostoru, z zadostno medsebojno razdaljo,
uporabo osebne varovalne opreme, razkuževanjem površin in zračenjem prostora;

-

čiščenje in razkuževanje prostorov se izvaja skladno s programom preprečevanja in
obvladovanja okužb, pri čemer se dodatno izvaja razkuževanje površin, ki se jih
pogosteje dotikamo (kljuke, obposteljne mizice, stikala, držala, ipd.). Odstrani naj se vse
predmete, ki otežujejo čiščenje oziroma razkuževanje površin;

-

potrebo po prezračevanju prostorov, izključitvi centralnih prezračevalnih naprav (v
kolikor obstaja tveganje mešanja zraka med sobami oziroma oddelki);

-

da naj se pripomočki, ki se uporabljajo pri zdravstveni negi oziroma drugih postopkih in
posegih pri pacientih dosledno očistijo in razkužijo za vsakim pacientom oziroma
3
namenijo individualni uporabi .
4

V skladu s 5. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) mora
delodajalec zagotoviti varnost in zdravje zaposlenih pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe,
potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja zaposlenih 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. Odgovorne osebe javnih zdravstvenih zavodov in odgovorne nosilce za
področje zdravstvene nege pozivamo k sprejemu ukrepov, potrebnih za dosledno izvajanje
vseh ukrepov preventive prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 v delovnih okoljih.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice
Direktorat za dolgotrajno oskrbo
Vročiti:
– Zdravstveni domovi – po e-pošti
– Bolnišnice – po e-pošti
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