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Zadeva: Domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi- Okrožnica

Pozdravljeni,

okužbe s Covid-19 v teh dneh dosegajo sam vrh.  Različica Omikron povzroča precej večjo 
odsotnost zaposlenih zaradi okuženosti, karanten in višje sile, kot smo bili vajeni v prejšnjih 
valih okužb.

Zato je potrebno izkoristiti vse razpoložljive možnosti za prerazporejanje kadra ter za 
zagotavljanje dodatnega kadra. Večina vas že izvaja vse trenutne možnosti notranje
prerazporeditve kadra, prilagajanje dolžine delovnika (npr.12 urni turnusi), omejitve ter preklic 
dopustov in drugo. Prav tako iščete različne možnosti nadomeščanja kadra z začasnimi 
razporeditvami iz drugih domov v regiji (ob večjem številu okuženih v regiji pa tudi s kadrom iz 
drugih regij) ter s pomočjo študentov in prostovoljcev.

Pri iskanju dodatnega kadra se povežite tudi z lokalno skupnostjo, Civilno zaščito in  
humanitarnimi organizacijami. Za dodatni zdravstveni kader preverite možnost zagotovitve 
kadra iz zdravstvenih domov in bolnišnic. V primeru, da v teh dogovorih niste uspešni in da 
izpad zdravstvenih delavcev lahko resno ogrozi zagotavljanje zdravstvenih storitev, to sporočite 
nam in na Ministrstvo za zdravje.

V tem trenutku, je zelo pomembno, da razpolagamo z ažurnimi podatki o stanju okužb s Covid-
19 v posameznem socialnovarstvenem zavodu. Zato vas prosimo, da nam vse spremembe še 
naprej sporočate na gp.mddsz@gov.si, s sklicem na številko: 1222-63/2021.

V veliko pomoč so nam tudi podatki, ki jih prejmemo s pomočjo tedenskega anketnega 
vprašalnika, uporabni pa so samo v primeru, da  dobimo odgovore vseh zaprošenih izvajalcev.

Domovi za starejše in posebni 
socialnovarstveni zavodi



Ob morebitnih spremembah strokovnih priporočil  za preprečevanje in zajezitev okužb  s Covid-
19 za socialnovarstvene zavode, bomo v naslednjih dneh organizirali videokonferenco s 
predstavniki Ministrstva za zdravje.

Zahvaljujemo se vam za opravljeno delo pri obvladovanju okužb s Covid-19 in vam želimo, da 
ostanete zdravi!

    

  Andrej Grdiša
     generalni direktor
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