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Zadeva: Informacije za socialno varstvene zavode
Zveza: dopisi Ministrstva za zdravje za socialno varstvene zavode, dostopni na 

spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-
zdravstvene-dejavnosti/ pod naslovom Domovi za starejše in drugi socialno 
varstveni zavodi

Spoštovani,

seznanjamo vas, da je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 29/2022 objavljen Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb 
z nalezljivo boleznijo COVID-191.

V prilogi vam posredujemo revidirana Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom 
SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih z algoritmi testiranja na SARS-CoV-2 z dne 4. 3. 
2022, ki bodo objavljena tudi na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/o-ministrstvu/direktorat-za-razvoj-zdravstvenega-
sistema/sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/.

Seznanjamo vas, da so na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_ps
c_apr_2021.pdf objavljena posodobljena Navodila in priporočila za cepljenje proti COVID-19.

Obveščamo vas, da je v porastu število oseb, zlasti v populaciji otrok, pri katerih je potrjena 
gripa. Tudi v povezavi z navedenim ponovno pozivamo k doslednosti pri izvajanju vseh ukrepov 
za preprečevanje tveganja prenosa nalezljivih bolezni, še zlasti k dosledni uporabi zaščitnih 
mask, higieni in razkuževanju rok, razkuževanju površin, ki se jih pogosteje dotikamo in k 
rednemu prezračevanju prostorov. Usmerjamo vas tudi na Priporočila za obravnavo izbruha ali 
suma na izbruh gripe v ustanovah,  d o s topna na spletni strani: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_obravnavo_izbruha_ali_suma
_na_izbruh_gripe_v_socialno-varstvenih_zavodih.pdf.

Seznanjamo vas, da v okviru delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi še vedno lahko 
                                                  
1 Dostopno na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022029.pdf (4. 3. 2022)
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zagotovimo za socialnovarstvene zavode brezplačne delavnice v povezavi z ustrezno uporabo 
osebne varovalne opreme in svetovanje glede upravljanja s tveganji, povezanimi s povzročitelji 
nalezljivih bolezni. V primeru interesa za izvedbo delavnice, nam le to sporočite na elektronski 
naslov gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 024-15/2020.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Franc Vindišar
državni sekretar

Priloga:
 Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v

socialnovarstvenih zavodih z algoritmi testiranja na SARS-CoV-2 z dne 4. 3. 2022

Vročiti:
 Socialno varstveni zavodi – po e-pošti
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, janja.romih@gov.si, 

andrej.Grdisa@gov.si, mateja.Jenko-Pas@gov.si, gp.mddsz@gov.si; klemen.jerinc@gov.si
– po e-pošti

 Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.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

 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, 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
 Izvajalci zdraviliškega zdravljenja – po e-pošti
 Člani 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 mrež – po e-pošti
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