
Stran 1 od 2

T: 01 478 60 01
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana F: 01 478 60 58

E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 181-5/2022/75
Datum: 13. 4. 2022

Zadeva: Informacije za izvajalce institucionalnega varstva, ki izvajajo tudi 
zdravstveno dejavnost

Zveza: d o p i s i  M i n i s t r s t v a  z a  z d r a v j e ,  d o s t o p n i  n a  s p l e t n i  s t r a n i  
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-
dejavnosti/ pod naslovom Domovi za starejše in drugi socialnovarstveni 
zavodi

Spoštovani,

v prilogi vam posredujemo revidiran dokument Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z 
virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih z algoritmi testiranja na SARS-CoV-2, 
različica 4.0 (v nadaljnjem besedilu: dokument). Ključne spremembe (celoten pregled 
sprememb je razviden v poglavju XII dokumenta) glede na predhodno različico dokumenta so:

- rdeča cona se definira kot soba oziroma prostor (lahko kohortna izolacijska namestitev), 
namenjen nastanitvi uporabnikov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-
2;

- uporaba zaščitne maske za uporabnike v socialnovarstvenih zavodih (v nadaljnjem 
besedilu: SVZ) kjer ni izbruha okužbe s covid-19, se lahko opusti (razen pri uporabnikih 
z oslabljenim imunskim odzivom); 

- preoblikovana usmeritev glede kriznega načrta na način, da imajo SVZ dalje pripravljen
krizni načrt za zagotavljanje izolacijskih ukrepov v primeru okužb z virusom SARS-CoV-
2 v SVZ oziroma druge respiratorne nalezljive bolezni v SVZ, ki se širi kapljično ali 
aerogeno  

Dokument še ni lektorsko pregledan. Lektorsko urejen dokument bomo objavili tudi na spletni 
strani Ministrstva za zdravje: 
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 revidirana Navodila in priporočila za cepljenje proti COVID-19. 
Spremembe so vezane le na uporabo cepiva Nuvaxovid (možno uporabiti v t.i. "mešani shemi" 
kot 2. odmerek ali kot poživitveni odmerek ob podpisu izjave).

Naslovnike tega sporočila naprošamo, da kljub umirjanju epidemioloških razmer v povezavi s 
covid-19, dalje izvajajo potrebne ukrepe za preprečevaje tveganja prenosa povzročiteljev 
nalezljivih bolezni, zagotavljajo zadostno zalogo osebne varovalne opreme in neprekinjeno 
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usposabljanje zaposlenih za ustrezno ukrepanje v primeru izbruha okužb, ki se prenašajo 
kapljično ali aerogeno.

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, različica 4.0.

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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