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Informacije za socialno varstvene zavode
dopisi Ministrstva za zdravje za socialno varstvene zavode, dostopni na spletni strani
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvenedejavnosti/
pod
naslovom Domovi za starejše in drugi socialno varstveni zavodi

Seznanjamo vas, da so se s 15. 6. 2021, upoštevajoč izboljšane epidemiološke razmere, ukinile posteljne
zmogljivosti v Bolnišnici Sežana, ki so bile namenjene možnosti premestitve primarnih primerov oskrbovancev
socialno varstvenih zavodov s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2, ki niso potrebovali bolnišničnega
zdravljenja. Socialno varstveni zavodi dalje ohranjajo možnost kapacitet za namen izvajanja ukrepa izolacije,
v primeru suma na okužbo z virusom SARS-CoV-2 oziroma drugo okužbo, ki se prenaša kapljično oziroma
aerogeno in vzpostavljen krizni načrt za aktivacijo rdeče cone, v primeru, da je okužba potrjena.
Obenem vas seznanjamo, da je Posvetovalna skupina za cepljenje dne 2. 6. 20211 sklenila, da se
dogovorjeno obdobje trajanja zaščite po cepljenju proti COVID-19 podaljša s 6 mesecev na 9 mesecev po
vzpostavitvi zaščite po cepljenju.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
mag. Franc Vindišar
državni sekretar
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Socialno varstveni zavodi – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, janja.romih@gov.si,
cveto.uršic@gov.si, Andrej.Grdisa@gov.si, gp.mddsz@gov.si – po e-pošti
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si - po e-pošti
Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si, info@nijz.si – po e-pošti
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, denis.sahernik@ssz-slo.si – po e-pošti
Skupnost varstveno delovnih centrov, skupnostvdcs@gmail.com – po e-pošti

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/35_zapisnik_psc_02.06.2021_splet_0.pdf
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Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji,
sous@siol.net – po e-pošti
Bolnišnica Sežana, viktor.svigelj@bsezana.si, info@bsezana.si – po e-pošti
Člani Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri
koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mrež – po e-pošti
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