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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-izvajalcezdravstvenedejavnosti/ pod naslovom Domovi za starejše in drugi socialno
varstveni zavodi

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) so bila v zadnjih dneh naslovljena
različna vprašanja socialnovarstvenih zavodov (v nadaljnjem besedilu: SVZ). Ker bodo odgovori
morda lahko v pomoč tudi drugim SVZ, v nadaljevanju po vsebinskih sklopih povzemamo odgovore.
1. Testiranje simptomatskih zaposlenih
Prejeli smo vprašanje v katerem SVZ sprašuje, če lahko sam opravlja testiranje simptomatskih
zaposlenih. V povezavi s prejetim vprašanjem pojasnjujemo, da simptomatski zaposleni v delovni
proces ne smejo vstopati, za oceno njihovega stanja pa je pristojen zdravnik.
2. Testiranje na SARS-CoV-2 za zaposlene, ki ne izpolnjujejo pogoja cepljenja proti SARS-Cov-2
oziroma prebolevnosti okužbe
Kaj storiti, ko zaposlen zdravstveni delavec ali sodelavec odklanja testiranje na SARS-Cov-2, si lahko
preberete v prilogi predmetnega predpisa.
3. Testiranje uporabnikov
Ugotavlja se, da se nekateri SVZ sami odločajo o jemanju brisa na SARS-CoV-2 pri uporabniku.
Ponovno vas seznanjamo, da se bris pri uporabniku izvede na podlagi naročila zdravnika ali
epidemiologa.
4. Krizni načrti
Po pregledu kriznih načrtov nekaterih SVZ se ugotavlja, da le ti niso izvedljivi oziroma niso bili
usklajeni z aktualnimi priporočili. SVZ krizne načrte pripravite na način, da bodo izvedljivi in bodo
omogočali takojšnjo aktivacijo rdeče cone (siva cona je vzpostavljena stalno), če pri uporabniku pride
do okužbe z virusom SARS-CoV-2 (oziroma drugo nalezljivo boleznijo, ki se prenaša kapljično ali
aerogeno). Vzpostavljanje sivih sob; t.j. sob za uporabnike, pri katerih je postavljen sum na okužbo ali
rdečih sob; t.j. sob za uporabnike, pri katerih je okužba z virusom SARS-CoV-2 (ali drugi nalezljivo
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boleznijo, ki se prenaša kapljično ali aerogeno) potrjena znotraj belih oddelkov, je strokovno
neustrezna rešitev, ki povečuje tveganje prenosa okužbe na druge uporabnike in zaposlene.
Seznanjamo vas, da se v okviru aktivnosti članov 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
1
rehabilitacijo v javni mreži (v nadaljnjem besedilu: Delovna skupina) ugotavlja, da v nekaterih SVZ
zaposleni še vedno niso seznanjeni s kriznim načrtom SVZ oziroma potrebnimi ukrepi za
preprečevanje tveganja prenosa virusa SARS-CoV-2 oziroma zajezitve okužbe z virusom SARS-CoV2, če do nje pride. SVZ predlagamo, da uvedejo evidenco paraf seznanitve zaposlenih z dokumenti
oziroma revizijo le teh.
Nekateri SVZ se kriznih načrtov ministrstvu oziroma članom Delovne skupine niste odločili poslati. Iz
tega sklepamo, da vključevanja regijskega tima koordinatorjev Delovne skupine, ne potrebujete. SVZ,
ki bi želeli pregled revidiranih kriznih načrtov prosimo, da aktualno verzijo kriznega načrta posredujete
na elektronski naslov gp.mz@gov.si s sklicem na številko 181-170/2020.
5. Uporaba pogoja PCT pri obiskovalcih
Na ministrstvu smo prejeli vprašanje, če se dovoli obiske v SVZ osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT
ter kdo opravi preverjanje epidemioloških razmer pri obiskovalcu, ki pogoja prebolelosti ali cepljenja
proti virusu SARS-CoV-2 ne izpolnjuje.
Pri obiskovalcih, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se pred obiskom opravi preverjanje epidemioloških
razmer – glejte tudi poglavje III in IX dokumenta Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z
v i r u s o m S A R S-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih, dostopnega na spletni strani:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/izvajalci-zdravstvenihstoritev/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-Cov-2-v-SVZ-12072021.pdf.
Ker gre pri preverjanju epidemioloških razmer za strukturiran vprašalnik, preverjanje lahko opravi
tehnik zdravstvene nege oziroma diplomirana medicinska sestra, ki se po potrebi lahko posvetuje z
zdravnikom.
6. Delavnice
V okviru Delovne skupine se SVZ še vedno lahko zagotovi usposabljanja s pregledom teoretičnih
vsebin s področja preprečevanja in obvladovanja okužb, s poudarkom na SARS-CoV-2, z delavnico
higiene rok in delavnico ustreznega nameščanja ter odstranjevanja osebne varovalne opreme. V
primeru potrebe po izvedbi delavnice le to sporočite na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem
na številko 181- 170/2020.
Obenem sporočamo, da ministrstvo dalje omogoča izvedbo delavnice za pravilno uporabo naprav za
aplikacijo kisika, ki je za SVZ brezplačna in se izvede na lokaciji SVZ. Delavnice izvaja Izobraževalni
center Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra. V primeru potrebe po izvedbi te
delavnice, le to sporočite na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 603-125/2020.
Udeležencem bodo izdana potrdila o udeležbi na delavnicah oziroma usposabljanjih.
7. Cepljenje proti COVID-19
Ponovno poudarjamo pomen cepljenja proti COVID-19.
V trenutnih razmerah je, zaradi varnosti in zaščite uporabnikov ter zaposlenih pred okužbo s SARSCoV-2, potrebno povečati delež zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki bodo cepljeni proti
COVID-19.
Cepljenje proti COVID-19 je priporočljivo za vse, razen za tiste, ki imajo kontraindikacijo za
cepljenje, kar pa je izjemno redko, saj s tem ne zmanjšamo 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.
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https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialno-varstvenizavodi/Sklep-o-spremembi-sklepa-st.-C2711-20-652922-o-imenovanju-Delovne-skupine-koordinatorjev-13.-7.-2021.pdf
Stran 2 od 8

8. Spremljanje kakovosti zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih
Zaključno bi se želeli še zahvaliti vsem SVZ, ki ste se odločili sodelovati v uvajalni fazi spremljanja
kakovosti zdravstvene obravnave v SVZ. V nadaljevanju vas bodo kontaktirali sodelavci ministrstva in
vas seznanili z nadaljnjimi koraki, vas zaprosili za podatke, potrebne za vnos v spletno aplikacijo za
poročanje kazalnikov ter informacijo, koliko zaposlenih bi želeli, da se pridruži izobraževanju na temo
kakovosti in varnosti, ki ga bo ministrstvo v mesecu septembru 2021 organiziralo na daljavo in bo za
udeležence brezplačno.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,
Pripravila:
mag. Klavdija Kobal Straus
vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo

mag. Franc Vindišar
Državni sekretar

Priloga:


Pravna podlaga za ravnanje delodajalca v primeru odklonitve testiranja, št. 1001-320/2021/1 z dne
6. 8. 2021

Vročiti:










Socialnovarstveni 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 epošti
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@zbornicazveza.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 SARSCoV-2 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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