
 

 

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI S COVID-19 

 

1. Ali obstajajo omejitve glede vključevanja osebja v ambulanto COVID19?  

a. Starost nad 60 let 

b. Stanja zmanjšanega imunskega odziva  

 

 

2. Bolnik ki pride na triažo  zdravstvenega doma, ki ni vstopna točka, je lahko tako prizadet, da 

potrebuje takojšnjo obravnavo, med prevozom pa spremstvo zdravnika. 

Takega bolnika oskrbi ekipa nujne medicinske pomoči, ob uporabi OVO.  

 

3. To pomeni, da tudi zdravstveni domovi, ki niso vstopne točke potrebujejo OVO. 

DA, a v manjši količini. 

 

4. Ali lahko pričakujemo, da bo osebje na triažni točki prevzemalo odgovornost in bolnike 

preusmerjalo na vstopne točke? Ali se o preusmeritvi lahko odloča zdravnik brez pregleda? 

 

Osebje na triaži mora imeti možnost posveta z zdravnikom. Ne gre za preusmeritev, z vstopno 

ambulanto mora biti natančno dogovorjena pot. 

  

  

5. Planirano je spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih pri delodajalcu. ZD, ki ni vstopna 

točka potrebuje vso opremo za odvzem brisov. ZD potrebuje tudi brise. 

 

Brisi zdravstvenega osebja, ki nima vstopne ambulante za Covid-19, se po predhodnem dogovoru 

opravijo pri ZD v regiji, ki to ima.  

 

 

6. Planirano je jemanje brisov v DSO. Kdo jemlje brise? Zdravnik DSO? Ali ima ustrezno 

opremo?  Kako in kje se jemljejo brisi delavcev domov starejših občanov? 

 

Že danes nadzorne brise v DSO jemljejo diplomirane medicinske sestre. Ob ustrezni zaščiti lahko 

odvzamejo tudi bris ob sumu na Covid-19, oskrbovanec mora biti ob tem že v izolaciji. Predlagamo, 

da se ZD z organizirano vstopno ambulanto za Covid-19 sestane z direktorji in glavnimi sestrami 

vseh DSO na njihovem območju in se dogovori glede sodelovanja in načina dela. 

  

  

7. Kako je z obravnavo bolnikov z okužbo in tistih, ki jim je potrebno odvzeti bris v DSO /VDC. 

Jih bo izvajala ambulanta covid-19 na lokaciji DSO/VDC? Predvsem se vprašanje nanaša na 

nepokretne paciente. Organizacijo prevoza izvaja dispečerski center? 



 

 

Nikakor se ne prevaža pacientov zaradi izvajanja brisov. Odvzem brisa se organizira na lokaciji. Za 

prevoz vzorca so primeri dobre prakse, ko to izvedejo s pomočjo članov civilne zaščite, taxi ali 

izvajalci nenujnih prevozov.  

 

8. Kako je s hišnimi obiski oseb z okužbo s covid-19. Bo pregleda na domu opravljala vstopna 

ambulanta covid-19?  

ZD, ki ima vstopno ambulanto za Covid-19, organizira tudi hišne obiske v teh primerih. 

 

9. Kako je z obravnavo zapornikov, ki so okuženi (nepokretnih in slabo pokretnih). Jih bo na 

terenu obravnavala ekipa covid-19? Predlagam, da tudi zapore uvrstite v socialno varstvene 

zavode (po vzoru DSO) glede jemanja brisov in ostalih obravnav. V zaporu DOB je namreč 

preko 600 zapornikov, ki so visoko rizični zaradi ostalih bolezenskih težav (odvisnost, 

hepatitis, kronične bolezni so slabo obvladovane. Po naših informacijah naj bi se covid-19 

že pojavil v zaporih DOB.  

Zapori imajo že sedaj organizirano zdravstveno službo. Ta naj doreče pot oskrbe z lokalnim ZD, ki 

ima tudi Covid ambulanto.  

 

10. Kako je za obravnavo otrok s sumom na okužbo? Trenutno se še množično pojavljajo druge 

respiratorne okužbe in atipične pljučnice, ki jih ni mogoče drugače natančno opredeliti kot s 

pomočjo pregledov. Vse take otroke napotujemo v ambulanto covid-19? Ne zdi se nam 

primerno, da bi množico otrok napotovali v te ambulante (»mešanje« pacientov, »neprijazi« 

postopki in prostori).  

 

V kolikor je možno, se organizira ambulanta Covid ločeno za odrasle in otroke. Vsak pacient z 

respiratornimi znaki naj bo obravnavan kot možen Covid-19 primer.  

 

 

11. Kako ravnajo zaposleni v primeru potrjene okužbe s COVID-19 v kolektivu? 

Navodila bodo uradno objavljena na strani NIJZ. 

 

12. Prosimo za razlago 5. točke V. poglavja Organizacije Dela pri obvladovanju širjenja COVID-

19 za izvajalce na primarni ravni – dvig ravni odziva, in sicer »Zdravstveni domovi, ki imajo 

vstopno ambulanto za  Covid -19,  organizirajo nenujne prevoze na svojem območju. V 

delovanje so se dožni vključevati vsi izvajalci prevozov v javni mreži na pripadajočem 

območju delovanja vstopne ambulante za Covid -19. 

 

Organizacija nenujnih prevozov se nanaša na nenujne prevoze pacientov z COVID-19.  

 

 


