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Informacije za socialnovarstvene zavode
dopisi Ministrstva za zdravje za socialnovarstvene 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

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo v prejeli vprašanja v povezavi s SARSCoV-2, na katera v nadaljevanju podajamo odgovore:
1. Vključenost zaposlenih v posebne presejalne programe
Posebni presejalni programi se dalje izvajajo v skladu z Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega
programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene
storitve in programe (Uradni list RS, št. 90/21)1 in Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za
zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (Uradni list
2
RS, št. 36/21, 61/21, 74/21, 76/21 in 94/21) .
V povezavi z vprašanji glede vključevanja zaposlenih v posebne presejalne programe na SARS-CoV-2 v
primeru, če:
1.1. so bili zaposleni cepljeni z enim odmerkom cepiva proti virusu SARS-CoV-2, pojasnjujemo, da je število
potrebnih odmerkov cepiva odvisno od vrste cepiva. O polnem cepljenju lahko govorimo, če je npr. od:
- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva
COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s
Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac
proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm
najmanj 14 dni,
- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva
Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo
najmanj 14 dni.
V primeru, da je bila oseba polno cepljena proti virusu SARS-CoV-2, testiranje na SARS-CoV-2 (razen v
primeru pojava simptomov oziroma znakov), ni potrebno v obdobju 9 mesecev po polnem cepljenju.
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Za polno cepljeno osebo velja tudi oseba, ki je okužbo prebolela in bila, v roku 6 mesecev od prebolele
okužbe, cepljena z enim odmerkom cepiva proti virusu SARS-CoV-2;
1.2. so bili zaposleni cepljeni z enim odmerkom cepiva, nato pa je bila pri njih potrjena okužba z virusom
SARS-CoV-2, pojasnjujemo, da ti zaposleni veljajo kot prebolevniki, pri katerih vključitev v presejalno
testiranje na SARS-CoV-2 ni potrebno (razen v primeru pojava simptomov oziroma znakov) 6 mesecev
po preboleli okužbi.
V povezavi s pobudo uporabe brisov žrela ali nosu pojasnjujemo, da je stališče Strokovne svetovalne skupine
ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, da se nadaljuje z nazofaringealnim
jemanjem brisa na SARS-CoV-2. Bris nosu ali žrela ima nižjo občutljivost. Pri osebah, ki delajo v zdravstveni
dejavnosti je potrebno izvajati preiskavo na način, ki omogoča najboljše rezultate.
2. Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih
zavodih
Seznanjamo vas, da je bil dokument Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v
socialnovarstvenih zavodih
revidiran
in
je
dostopen
na
spletni
strani:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/izvajalci-zdravstvenih-storitev/Priporocilaza-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-Cov-2-v-SVZ-12072021.pdf.
Poudarjamo, da je zaradi prisotnosti različnih sevov virusa SARS-CoV-2 potrebno dalje upoštevati priporočila
za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2. Vsem osebam, pri katerih cepljenje proti virusu SARS-CoV-2
ni kontraindicirano, se cepljenje priporoča, saj s tem ne zmanjšujemo le tveganja lastnega zbolevanja za
koronavirusno boleznijo, ampak tudi tveganje prenosa virusa SARS-CoV-2 v krogu svoje družine, na
delovnem mestu in v širši skupnosti.
Socialnovarstveni zavodi (v nadaljnjem besedilu: SVZ) imajo dalje vzpostavljeno sivo cono in pripravljen krizni
načrt za vzpostavitev rdeče cone v primeru pojava okužbe v SVZ. SVZ svetujemo, da tudi preko poletja
zagotovijo nepretrgano usposabljanje zaposlenih za pravilno uporabo osebne varovalne opreme (v nadaljnjem
besedilu: OVO) in zagotavljanje drugih pogojev oziroma izvajanje ukrepov za preprečevanje prenosa virusa
SARS-CoV-2.
SVZ, ki bi želeli, da se usposabljanje na temo preprečevanja in obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2
(delavnica higiene rok, ustrezne uporabe OVO, pregled Priporočil za preprečevanje in zajezitev okužb z
virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih) zagotovi v okviru Delovne skupine koordinatorjev za
preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v
javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno
rehabilitacijo v javni mreži3, le-to sporočite na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 181170/2020, in sicer do 16. 7. 2021. Za udeležence, ki se bodo usposabljanja udeležili (evidenca udeležencev, s
podpisom izvajalca usposabljanja, se posreduje na predhodno naveden elektronski naslov), bo ministrstvo
izdalo potrdila o udeležbi na usposabljanju.
Sporočamo, da ministrstvo dalje omogoča izvedbo delavnice za pravilno uporabo naprav za aplikacijo kisika,
ki je za SVZ brezplačna in se izvede na vaši lokaciji. Delavnice izvaja Izobraževalni center Reševalne postaje
Univerzitetnega kliničnega centra. V primeru potrebe po izvedbi delavnice za pravilno uporabo naprav za
aplikacijo kisika, le to sporočite na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 603-125/2020.
3. Izvedba sestanka z vodstvi socialnovarstvenih zavodov
V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zbornico zdravstvene in
babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije, vas vabimo, da si dne 26. 7. 2021 od 11:00 do 12:30 ure rezervirate čas za udeležbo na skupnem
sestanku na temo vsebin povezanih s SARS-CoV-2. Vabilo z vsebino sestanka posredujemo naknadno.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
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S spoštovanjem,
mag. Franc Vindišar
državni sekretar

Vročiti:
-

Socialno varstveni zavodi – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, cveto.ursic@gov.si,
janja.romih@gov.si, Andrej.Grdisa@gov.si, Mateja.Jenko-Pas@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, Alenka.Skaza@nijz.si,
info@nijz.si – po e-pošti
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, denis.sahernik@ssz-slo.si – po e-pošti
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije, predsednica@zbornica-zveza.si, tajnistvo@zbornica-zveza.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
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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