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Zadeva: Informacije za socialnovarstvene zavode
Zveza: dopisi Ministrstva za zdravje za socialnovarstvene 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 
socialnovarstveni zavodi

Spoštovani,

S e z n a n j a m o  v a s ,  d a  s o  n a  s p l e t n i  s t r a n i  
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 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: Navodila). V Navodilih dodano s
strani Evropske agencije za zdravila za osnovno cepljenje odraslih registrirano cepivo
Nuvaxovid (Novavax). Ker je v Navodilih dodana tudi možnost cepljenja z 2. poživitvenim 
odmerkom za tiste, ki so bili cepljeni s cepivom Janssen, je v Navodilih ponovno dodana tudi 
Izjava o prejemu cepiva proti covid-19 izven okvira dovoljenja za promet.

Upoštevajoč trenutni trend rasti števila oseb s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 ponovno 
poudarjamo pomen cepljenja proti covid-19, tako z osnovno shemo kot s poživitvenimi odmerki, 
predvsem pri tistih osebah, ki imajo večje tveganje za težji potek bolezni. Dalje tudi usmerjamo 
v dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje tveganja prenosa covid-19 in drugih 
nalezljivih bolezni (dosledna in pravilna uporaba mask, razkuževanje rok, razkuževanje površin, 
še zlasti tistih, ki se jih pogosteje dotikamo, izogibanje zadrževanju v zaprtih prostorih, redno 
prezračevanje, higiena kašlja, izogibanje dogodkov z večjim številom udeležencev itd). Ponovno 
poudarjamo pomen in naprošamo za neprekinjeno ozaveščanje in usposabljanje vseh 
deležnikov, ki se vključujejo v življenje in delo v socialnovarstvenih zavodih glede ukrepov za 
preprečevanje tveganja prenosa okužb.

Poleg tega ste socialnovarstveni zavodi dolžni preverjati, ali obiskovalci uporabnikov storitev 
izpolnjujejo pogoj PCT, in zagotavljati testiranje obiskovalcev v skladu s tretjo alinejo drugega 
odstavka 3. člena  Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22, 29/22 in 37/22).

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

Socialnovarstveni zavodi
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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, 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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