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Zdravstveni domovi
Vstopne ambulante za COVID-19

Številka:
Datum:

181-70/2020/782
29. 6. 2020

Zadeva:

Navodilo glede odvzema brisa in izvedba laboratorijske analize na
SARS-CoV-2 pri oskrbovancih socialno varstvenih zavodov in
zaposlenih zdravstvenih delavcih in sodelavcih
dopis ministrstva št. 181-70/2020/152 z dne 25. 3. 2020 in št. 18170/2020/735 z dne 19. 6. 2020

Zveza:

Na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo bili seznanjeni, da pri
odvzemu in analizi brisov na SARS-CoV-2 v javni mreži, prihaja tudi do nekajdnevnih zamikov.
Obenem iz terena prejemamo informacije, da je izvedba samoplačniškega brisa na SARS-CoV2, mogoča v zgolj nekaj urah.
V povezavi z izpostavljeno tematiko, izvajalce v javni mreži, vključene v odvzem in analizo
brisov na SARS-CoV-2, ponovno opozarjamo na dopise ministrstva Izvajanje Odloka o
začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19, št. 181-70/2020/152 z dne 25. 3. 20201 in Priporočila za izvajanje zdravstvene
obravnave v socialno varstvenih zavodih v času trajanja ukrepov za preprečevanje prenosa
SARS-CoV19 (COVID-19), št. 181-70/2020/735 z dne 19. 6. 20202, iz katerih izhaja, da se na
napotni dokument za laboratorij z rdečim pisalom napiše, da gre za bris oskrbovanca socialno
varstvenega zavoda (v nadaljnjem besedilu: SVZ) oziroma bris zdravstvenega delavca oziroma
sodelavca. Oskrbovanci SVZ in zaposleni v zdravstvu ter socialnem varstvu, se ob sumu na
okužbo s SARS-CoV-2, testirajo prednostno. Namen prednostne obravnave je pospešitev
epidemiološke preiskave in s tem učinkovito identificiranje kontaktov ter zamejitev okužbe s
SARS-CoV-2 pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Odvzem in analiza vzorcev na SARS-CoV-2
v mreži javne zdravstvene službe, imajo prednost pred izvedbo samoplačniških preiskav.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem.
Pripravila:
mag. Klavdija Kobal Straus
sekretarka

Dr. Tina BREGANT
DRŽAVNA SEKRETARKA
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https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Izvajanje.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Priporocila-za-izvajanje-zdravstvene-obravnave-vsocialno-varstvenih-zavodih.pdf
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zdravstveni domovi – po e-pošti
Vstopne ambulante za COVID-19
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
Bolnišnice – po e-pošti
Izvajalci zdraviliške dejavnosti – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si;
gregor.resman@gov.si; spela.isop@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
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, gp.zdruzenje@zdrzz.si – po e-pošti
Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si – po e-pošti
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, DI@zzzs.si – po e-pošti
Zbornica Zdravstvene in babiške nege Slovenije, tajnistvo@zbornica-zveza.si – po epošti
Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si po e-pošti
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, imi.info@mf.uni-lj.si – po e-pošti
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, info@nlzoh.si – po e-pošti
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