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Zadeva: Ukrepi za preprečevanje vnosa virusa SARS-CoV-2 za zaposlene pri 
izvajalcih zdravstvene dejavnosti

Zaradi poslabševanja epidemiološke situacije vas pozivamo, da začnete z uvajanjem dodatnih
ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja virusa SARS-CoV-2 pri izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti.

V nadaljevanju navajamo nabor ukrepov, ki jih po potrebi prilagodite oziroma nadgradite z 
dodatnimi, seveda upoštevajoč vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo izvajate in epidemiološko 
sliko v vašem lokalnem okolju:

1. Zaposleni pristopijo na vhod v zavod s kirurško masko, razdalja med njimi je 2 metra.

2. Merjenje telesne temperature na vhodu 
Nadzorna oseba, ki meri telesno temperaturo, uporablja osebno varovalno opremo. V 
primeru uporabe daljinskega termometra z oznako CE se meritev opravi na čelu ali pod 
čeljustjo na levi ali desni strani vratu nad karotidno arterijo. V primeru uporabe termo 
skenerja zaposleni stopi v polje meritve. Mejna telesna temperatura za nadaljnje ukrepe je 
37,5° C. Nadzorna oseba na vhodu osebo zavrne, če je bila izmerjena telesna temperatura 
37,5° C ali več.

3. Vprašalnik o zdravstvenem stanju in epidemioloških razmerah (v nadaljnjem besedilu: 
vprašalnik)
Vprašalnik je na vidnem mestu na vhodu in na oddelkih. Zaposleni so seznanjeni z vsebino 
in namenom uporabe vprašalnika ter obvezno preverjajo svoje zdravstveno stanje ob 
prihodu na delo oziroma najkasneje ob vstopu v zgradbo. Na zahtevo izvajalca lahko 
zaposleni to potrdijo tudi s podpisom. Zaposleni, ki ima kateregakoli od v vprašalniku 
navedenih znakov ali simptomov oziroma je pri njem prisoten sum na okužbo z virusom 
SARS-CoV-2, o tem takoj obvesti nadrejenega. 

4. Zavrnitev vstopa zaposlenemu oziroma umik iz delovnega okolja

Izvajalci zdravstvene dejavnosti
Zdravniška zbornica Slovenije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije
Združenje zdravstvenih zavodov
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Skupnost varstveno delovnih centrov
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji



Nadzorna oseba na vhodu zaposlenega zavrne, če ima ta kateregakoli od v vprašalniku 
navedenih znakov in simptomov oziroma če je bila izmerjena telesna temperatura 37,5° C 
ali več. Zaposleni, ki je obveščen o tveganem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena 
okužba z virusom SARS-CoV-2 oziroma se pri njem pojavijo v vprašalniku navedeni znaki
ali simptomi, takoj omeji stike z drugimi in o tem obvesti nadrejena. Zaposlenega se usmeri 
neposredno na odvzem brisa na COVID-19, ki je urejen v okviru zdravstvene ustanove, 
oziroma prek osebnega zdravnika. Zaposleni je do znanega rezultata doma oziroma je 
obravnavan kot pacient.

Pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti se mora izvajanje zdravstvene dejavnosti zagotoviti na 
način, da se upoštevajo vsi navedeni ukrepi. V skladu s 5. členom Zakona o varnosti in zdravju 
pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) mora vodstvo zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. 
V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev 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.

Vodstvo mora zagotoviti ozaveščanje in nadzorovanje zaposlenih glede doslednega
upoštevanja vseh ukrepov preventive prenosa virusa SARS-CoV-2, ki vključujejo obvezno 
uporabo osebne varovalne opreme glede na epidemiološke razmere ves čas prisotnosti na delu 
oziroma v prostorih izvajalca. 

Izvajalec na varen način organizira tudi izvajanje vzgojno izobraževalnih aktivnosti v povezavi s
preprečevanjem in obvladovanjem prenosa virusa SARS-CoV-2za zaposlene, paciente in 
njihove obiskovalce ter druge, ki vstopajo v njegove prostore.

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 – po e-pošti
- 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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