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

v socialnovarstvenih zavodih z algoritmi testiranja na SARS-CoV-2 –

obvestilo

Seznanjamo vas, da so bila sprejeta revidirana Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z 

virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih z algoritmi testiranja na SARS-CoV-2, 

različica 6.0 (v nadaljnjem besedilu: Priporočila), ki jih je potrdila Svetovalna skupina za podporo 

javnim socialnovarstvenim zavodom in koncesionarjem pri obvladovanju tveganj povezanih s 

COVID-19, večkratno odpornimi bakterijami in drugimi povzročitelji nalezljivih bolezni (Sklep št. 

C2711-22-951323 z dne 26. 7. 2022). Priporočila so objavljena 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/. 

Dodatno vas vabimo k spremljanju aktualnih Navodil in priporočil za cepljenje proti COVID-19, ki 

jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, dostopna pa so na spletni povezavi: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_ps

c.pdf.

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 99/22 z dne 22. 7. 2022, 

objavljena Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene 

dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-191 (v nadaljnjem besedilu: Odredba), 

                                                  
1 Dostopno na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022099.pdf (25. 7. 2022)
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ki velja od 23. 7. 2023. Odredba določa, da morajo vsi zdravstveni delavci, izvajalci zdravstvene 

dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti v mreži 

javne zdravstvene službe, (razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti) in socialno varstveni zavodi 

pri izvajanju vseh zdravstvenih storitev upoštevati program preprečevanja in obvladovanja 

bolnišničnih okužb ter priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih na svoji 

spletni strani objavi Nacionalni inštitut za javno zdravje. V skladu s 5. členom Odredbe pa lahko 

izvajalci socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, sami zagotovijo odvzem 

brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri svojih uporabnikih. 

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

S spoštovanjem.

Pripravila:                                                        Po pooblastilu, št. 020-16/2022/6 z dne 2. 6. 2022        

Mag. Klavdija Höfler                                                                  mag. Tadej Ostrc                                  

Svetovalka I                                                                                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 6.0

Vročiti:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si – po e-

pošti
 Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@nijz.si, info@nijz.si – po e-pošti
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, DI@zzzs.si – po e-pošti
 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, tajnistvo@zbornica-zveza.si – po e-pošti
 Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.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
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