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Spoštovani,
kot veste, je Vlada RS z namenom zajezitve širjenja tretjega vala epidemije COVID-19 sprejela
sklep o popolnem zaprtje države v času od 1. do 11. aprila 2021.
S strani našega ministrstva veljajo vsi do sedaj sprejeti ukrepi in protokoli.
V skladu s 87. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(ZIUOPDVE oz. tudi PKP 5) je direktor, direktorica tista, ki lahko zgolj v primeru, če se v
socialno varstvenem zavodu potrdi okužba s SARS-CoV-2, zaradi varovanja javnega zdravja, s
sklepom omeji stike stanovalcev in zapuščanje zavodskega območja. In to le, če z drugimi
možnimi ukrepi ni mogoče doseči namena iz omenjenega člena. V primeru, da okužba s SARSCoV-2 v konkretnem socialnovarstvenem zavodu ni potrjena, omejevanje stikov na podlagi 87.
člena ZIUOPDVE ni mogoče.
Sicer ukrepi vlade ne zajemajo zaprtja domov. Vsekakor pa je potrebno še naprej upoštevati
veljavna priporočila Ministrstva za zdravje v zvezi z obiski in dosledno izvajati varovalne ukrepe
(vključno z uporabo osebne zaščitne opreme). Posebno pozornost je potrebno nameniti
možnosti večjega tvegana okužb zaposlenih, ki se bodo ravno tako družili med prazniki.
Glede odpiranja ali zapiranja dnevnega varstva ne dajemo enotnih navodil, saj je to odvisno
od epidemiološke situacije v posameznem lokalnem okolju in vaših prostorskih zmožnosti,
glede na to, da so v nekaterih zavodih v prostorih dnevnega varstva načrtovane rdeče cone.
Je pa v primeru zapiranja dnevnega varstva potrebno v največji možni meri poskrbeti za
uporabnike in uporabnice; iz primerov vaših dosedanjih praks vemo, da so nekateri zavodi te
uporabnice in uporabnike začasno ali trajno sprejeli v institucionalno varstvo ali za njih
organizirali pomoč na domu ipd.
Obveščamo vas o kampanji za povečanje precepljenosti zaposlenih v domovih za starejše
proti covidu-19 s sloganom »Nalezimo se dobrih navad - cepimo se«, ki so jo pripravili na
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje skupaj z Ministrstvom RS za zdravje in Uradom vlade
RS za komuniciranje. Zaposleni v domovih za starejše so namreč eden ključnih in pomembnih

gradnikov uspešne kampanje cepljenja proti covidu-19, saj so s svojimi dejanji pomemben zgled
tako stanovalkam in stanovalcem kot tudi drugim, ki se odločajo za cepljenje.
Za pomoč pri spodbudi in doseganju čim večje precepljenosti so pripravili nabor orodij, ki jih
lahko prilagodite svojim potrebam. Gradiva so dostopna na povezavi: https://we.tl/t05ziOfSCY9 do 1. aprila. Z NIJZ se bomo poskušali dogovoriti, da podaljšajo dostopnost
gradiv.

Prosimo, da vsa vaša vprašanja, opažanja in morebitna izredna poročila o stanju
okuženosti pošiljate na e-naslov: go.mddsz@gov.si in se v dopisu sklicujete na številko:
1222-63/2021.
S spoštovanjem,

Cveto Uršič
državni sekretar

