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Zadeva: Omejevanje oziroma prepoved obiskov pacientov pri izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti

Zaradi varovanja zdravja pacientov in zaposlenih in z namenom preprečevanja vnosa oziroma 
širjenja virusa SARS-CoV-2 pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, pozivamo k nadzorovanju
obiskov oziroma splošni omejitvi ali prepovedi obiskov. O stopnji ukrepa, izvajanju in možnosti 
izjem presoja odgovorna oseba izvajalca zdravstvene dejavnosti, in sicer glede na 
epidemiološko situacijo pri izvajalcu oziroma v lokalnem območju. 

Zavedamo se, da so ukrepi strogi, a so nujni in potrebni, da se širjenje virusa omeji, pozivamo 
pa vas, da se ukrepi sprejemajo sorazmerno, upoštevajoč vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo 
izvajate, in seveda prilagojeno epidemiološki situaciji v vašem okolju.

Obiski pacientov se lahko izvajajo ob strokovni in etični presoji odgovornih pri izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti ter upoštevanju strogih preventivnih ukrepov v skladu navodili 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in internimi navodili izvajalca. Predlagamo, da izvajalec 
predhodno zagotovi in uredi mesto vstopa obiskovalcev v zgradbo, merjenje temperature
obiskovalcem, izpolnitev vprašalnika o zdravstvenem stanju in epidemioloških razmerah 
obiskovalcev, seznanitev obiskovalcev in pacientov s preventivnimi ukrepi za preprečevanje 
prenosa virusa SARS-CoV-2, preverjanje izvajanja obiskov, dogovor o polju gibanja obiskovalca 
v zgradbi in prostoru, kjer se izvede obisk ipd.). Ob tem dodajamo, da je tudi pri izvajanju 
navedenih ukrepov treba upoštevati pravico pacienta do varstva njegove zasebnosti (osebnega 
dostojanstva), saj omejevalni posegi ne smejo biti nesorazmerni.

Pri izvajanju teh ukrepov je pomemben individualen pristop, saj je v primeru ugotovljenih 
negativnih posledic uvedbe omejitve oziroma prepovedi obiskov pri posameznem pacientu, 
oziroma če se oceni, da bi se lahko ob vključevanju svojcev ali drugih bližnjih oseb negativne 
posledice pomembno zmanjšale oziroma zdravstvena obravnava pacienta izboljšala, smiselna 
izjema oziroma prilagoditev omejitev.

Izvajalec mora na varen način organizirati tudi izvajanje vzgojno izobraževalnih aktivnosti z 
vidika ozaveščanja o pomenu in načinu doslednega izvajanja teh ukrepov ter zagotoviti 
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možnosti ohranjanja stikov pacientov s svojci ali bližnjimi osebami tudi s pomočjo sodobne e-
tehnologije.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa. 

S spoštovanjem, 

Tomaž GANTAR
minister za zdravje

Vročiti:
- Izvajalci zdravstvene dejavnosti – po e-pošti
- Zdravniška zbornica Slovenije: gp.zzs@zzs-mcs.si
- Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, tajnistvo@zbornica-zveza.si – po e-

pošti
- Združenje zdravstvenih zavodov, gp.zdruzenje@zdrzz.si – po e-pošti
- 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
- 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
- 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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