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Zadeva: Informacije za izvajalce
V Uradnem listu RS, št. 146/20 je bil dne 18. 10. 2020 objavljen Odlok o razglasitvi epidemije
nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je bila od vključno 19.
10. 2020 do vključno 17. 11. 2020 razglašena epidemija.
Naraščanje števila obolelih z okužbo s Covid-19 zahteva okrepljeno medsebojno sodelovanje,
pomoč in izmenjavo dobrih praks, tako med pristojnimi ministrstvi kot med izvajalci, zato
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu
MDDSZ) v nadaljevanju posreduje pojasnila za delo.
1. Dosledno izvajanje protokola in navodil za preprečevanje in obvladovanje okužb
s COVID-19
MDDSZ želi izpostaviti pomembnost doslednega upoštevanja izvajanja protokola in navodil za
preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19, ki med drugim obsega pravočasno pripravo
prostorov in opreme, zagotavljanje usposobljenosti zaposlenih za primer okužbe s COVID-19
ter nujnost ustreznega ukrepanja v primeru pojava prve okužbe. Ustrezno pomoč nudijo
epidemiologi, Regijski tim in koordinatorji, ki izvajalcem po potrebi nudijo dodatno svetovanje in
usposabljanje.
Protokol in navodila so objavljena na spletni strani MDDSZ.
2. Zaščitna oprema
Z razglasitvijo epidemije se je aktiviral državni načrt zaščite in reševanja, ki od vseh deležnikov,
med katere sodijo tudi izvajalci socialno varstvenih storitev, zahteva zagotavljanje stalne zaloge
zaščitnih in drugih sredstev in opreme za 1 mesec svojega delovanja ter načrtovanje rezerve za
3 mesečno delovanje v pogojih epidemije.
Vlada RS je ocenila, da v Zakonu o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno
prečiščeno besedilo in 83/12) ni ustrezne zakonske podlage, na podlagi katere bi Vlada RS
sprejela odločitev, da sprosti blagovne rezerve, zato je obveznost za nabavo zaščitnih sredstev
na strani izvajalcev socialno varstvenih storitev.
MDDSZ želi opozoriti na dosledno upoštevanje državnega načrta.
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3. Dodatki za delo v rizičnih razmerah v času epidemije
Z razglasitvijo epidemije je izpolnjen eden od pogojev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih
razmerah kot ga določa 11. točka prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
(Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17,
69/17 in 80/18; v nadaljnjem besedilu KPJS) v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega
uslužbenca.
Pojasnilo glede izvajanja navedene določbe je podalo Ministrstvo za javno upravo v dopisu
Razglasitev epidemije – izplačevanje dodatka za delo v rizičnih razmerah in vzorec sklepa o
določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela ter časovnega obdobja opravljanja
del in nalog v nevarnih pogojih št. 1002-1259/2020/1 z dne 19. 10. 2020.
4. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
Državni zbor je 15. 10. 2020 sprejel peti protikorona paket, to je Zakon o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljnjem besedilu ZZUOOP), ki je sprejel naslednje
začasne ukrepe na področju socialnega varstva:
- pravno podlago za razporeditev zaposlenih k drugemu izvajalcu in dodatke za
zaposlene, ki so prerazporejeni (55. člen),
-

dodatek za delo v sivi in rdeči coni (56. člen), ki pa se ne uporablja v času razglašene
epidemije. V času epidemije se namreč uporablja 11. točka prvega odstavka 39. člena
KPJS (tč. 3 tega dopisa),

-

financiranje enomesečne osebne varovalne opreme (81. člen),

-

sofinanciranje osebne varovalne opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov v sivi in
rdeči coni (82. člen),

-

kritje izpada nezasedenih kapacitet zaradi vzpostavitve sivih in rdečih con (83/1, 2),
povrnitev stroškov najema zunanjih kapacitet in materialnih stroškov zaradi
vzpostavitve rdeče cone (83/3,4),
povračilo stroškov oskrbnine zaradi umika v domačo oskrbo (84. člen),

-

Podrobnejša navodila za izvajanje navedenih ukrepov so v pripravi.
MDDSZ pa poleg navedenega še posebej izpostavlja, da zakon v primeru okužbe s COVID-19
ureja omejitev stikov stanovalcev in zapuščanje zavodskega območja ( 87. člen).
5. Najem dodatnih prostorov zaradi vzpostavitve rdeče cone
V skladu z dopisom 0075-1/2020/36 z dne 20. 5. 2020 mora imeti vsak dom za starejše
ustrezno organizirane cone. Obvezna je cona za stanovalce s sumom na COVID-19 - siva
cona, ki je organizirana na način individualne izolacije z ločitvijo čistih in nečistih poti. Za
vzpostavitev rdeče cone, ki je namenjena stanovalcem z ugotovljeno okužbo, pa mora imeti
vsak izvajalec pripravljen krizni načrt za njeno postavitev, ki naj bi se realizirala v roku 24 ur.
Zaradi slabe epidemiološke slike vas pozivamo, da že sedaj skupaj z županom, Civilno zaščito
in drugimi v lokalnem okolju preverite možnosti za pridobitev začasnih dodatnih prostorov za
vzpostavitev rdeče cone. V kolikor se boste pri tem soočili s težavami, se lahko obrnete na
MDDSZ.Konkretni primeri so pokazali, da je lahko širitev okužbe s COVID-19 hitra in
nenadzorovana, zato je treba vnaprej predvideti vse ukrepe, da se skrajša čas med ugotovljeno
potrebo po zunanjih prostorih in selitvijo okuženih stanovalcev v začasno rdečo cono.

Organizacijo prostora glede na epidemiološki status uporabnikov s pisnim mnenjem potrdi
Delovna skupina koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV2 n drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialnovarstvenih in vzgojnoizobraževalni zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno
rehabilitacijo v javni mreži v skladu s 3. točko sklepa Ministrstva za zdravje št. 024-15/2020/41 z
dne 31. 8. 2020 (priprava mnenj in stališč v povezavi s potrebnimi ukrepi za preprečevanje in
obvladovanje okužbe SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi pri izvajalcih
institucionalnega varstva).
Z uveljavitvijo ZZUOOP bo dana možnost povračila strokov najema in materialnih strokov, pri
čemer pa je pogoj za povračilo stroškov predhodno soglasje MDDSZ (3. odstavke 83. člena).
6. Kadri za osnovno in socialno ter zdravstveno oskrbo
Zaradi porasta števila okuženih in preobremenjenosti zdravstvenega sistema obstaja veliko
tveganje, da bo pomoč, ki jo izvajalci nudijo s prerazporeditvijo zaposlenih, vsak dan manjša.
MDDSZ skupaj z Ministrstvom za zdravje (v nadaljnjem besedilu MZ) ugotavlja, da bo najtežje
zagotoviti ustrezno število zdravstvenega kadra.
Zaradi navedenega MDDSZ predlaga vodstvu izvajalcev, da skladno s svojimi kadrovskimi
zmožnostmi prilagodijo delovne procese, postopke oziroma opravila prenesejo na druge
zaposlene (tudi iz drugih organizacijskih enot) in tako razbremenijo zdravstveni kader, ki bo ob
morebitnem pojavu okužbe najbolj obremenjen.
7. Spremenjeno poročanje o okužbah
MDDSZ bo vse potrebne podatke o stanju okuženih s Covid -19 pridobivalo s strani
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zato (NIJZ) izvajalcem na MDDSZ ni več potrebno
dnevno pošiljati podatkov o številu okuženih. Zaradi zagotavljanja točnosti podatkov, vezanih na
okužbe s COVID-19, je zelo pomembno redno poročanje in upoštevanje navodil NIJZ. Poročati
je treba takoj, ko je potrjen prvi primer COVID-19 pri zaposlenem osebju ali stanovalcu.
NIJZ vam je pripravil ustrezen obrazec za zbiranje podatkov in zaprosilo, da se vsak dan do 9.
ure za pretekli dan sporočajo potrebni podatki. Dnevno poročanje traja dokler so v DSO potrjeni
primeri in še 14 dni od zadnjega potrjenega primera, kasneje se poroča tedensko (vsak
ponedeljek za podatke preteklega tedna).
Podatke se pošilja na elektronski naslov epidso@nijz.si. Prav tako lahko za dodatna pojasnila
zaprosite na navedenem elektronskem naslovu.
Konkretne potrebe po pomoči, ki so v pristojnosti MDDSZ, lahko posredujete e-mail
gp.mddsz@gov.si in se pri tem sklicujte na številko zadeve 181-38/2020.
8. Cepljenje proti gripi
MZ je že podalo priporočila za sezonsko cepljenje proti gripi, ki veljajo še zlasti za vse
zaposlene na področju zdravstva in socialnega varstva ter za starejše osebe. MDDSZ želi
ponovno poudariti pomen cepljenja tako za stanovalce kot zaposlene.
Priporočilo MZ je, da si izvajalci nemudoma zagotovijo zadostne količine cepiva.

9. Videokonference
MDDSZ bo v mesecu novembru pričelo z rednimi videokonferencami, na katerih bodo
obravnavane aktualne teme, odprta vprašanja in predstavljene dobre prakse.
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