1: Algoritem ravnanja v primeru suma na okužbo z virusom SARS-CoV-2 (okužba v
socialno varstvenem zavodu še ni potrjena – ob izbruhu okužbe s SARS-CoV-2 v
SVZ se preide na algoritem 4)
Uporabnik kašlja, ima temperaturo ali druge simptome ali
znake možne okužbe z virusom SARS-CoV-2
Pozitiven HAGT

Uporabnika se preseli v sivo
cono, kjer počaka izvid PCR

Negativen HAGT

Uporabnik, lahko v svoji sobi
(če v sobi biva sam) počaka
izvid PCR oziroma se ga
premesti v sivo cono

standardni
HAGT*
*odvzem brisa na
SARS-CoV-2 s strani
kompetentne osebe
(ob uporabi ustrezne
OVO)

Ob HAGT** se takoj
vzame tudi PCR

Pozitiven PCR

Negativen PCR

Uporabnik, ki izpolnjuje pogoj
cepljenosti ali prebolevnosti

Bela cona
Uporabnika, ki izpolnjuje pogoj
cepljenosti ali prebolevnosti se preseli
v belo cono.
Odsvetuje se skupinske aktivnosti.
V primeru intenziviranja simptomatike
-> kontrolni PCR.

** test izbire pri osebah, ki so simptomatske je
PCR. V SVZ se uporabniku sočasno s PCR
odvzame HAGT zaradi hitrejše orientacije glede
okužbe s covid-19.

Uporabnika se preseli v
rdečo cono

Uporabnik, ki ne izpolnjuje pogoj
cepljenosti ali prebolevnosti

Siva cona

Siva cona 5 dni + 6. dan PCR

Negativen PCR

Pozitiven
PCR

V primeru suma na okužbo z virusom SARS-CoV-2 sredstva za
mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2 zagotavlja proračun1RS

2: Algoritem ravnanja v primeru sprejema ali vrnitve uporabnika, ki ne izpolnjuje
pogoja cepljenosti ali prebolevnosti v SVZ po odsotnosti 48 ur ali več

standardni HAGT
Pozitiven HAGT

Negativen HAGT

Opcija a) siva cona 5 dni + 6. dan PCR

Potrjevanje pozitivnega
HAGT s PCR

Opcija b) siva cona 7 dni + 8. dan HAGT
Negativen
PCR

Opcija c) siva cona 10 dni

Pozitiven
PCR

Rdeča cona
Bela cona
Sredstva za mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2 krije oseba sama.
Izjemi:
- uporabnik, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne sme cepiti, kar dokazujejo s
pisnim potrdilom zdravnika)
- uporabnik, ki se v SVZ po 48 urah ali več vrača od izvajalca zdravstvene dejavnosti.
V primeru navedenih izjem sredstva za mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2 zagotavlja
proračun RS.

Sredstva za mikrobiološke preiskave na SARSCoV-2 zagotavlja proračun RS.

3: Algoritem ravnanja v primeru visoko tveganega stika uporabnika (ocena
epidemiologa) -> ne glede na status prebolevnosti ali cepljenja
standardni HAGT
Pozitiven
HAGT

Negativen
HAGT

Potrjevanje pozitivnega
HAGT s PCR

Uporabnik, ki
izpolnjuje pogoj
prebolevnosti ali
cepljenja

Bela cona
Odsvetuje se skupinske aktivnosti.
Pozorno se spremlja zdravstveno
stanje uporabnika (v primeru suma na
okužbo ravnaj skladno z Algoritmom
ravnanja v primeru suma na okužbo z
virusom SARS-CoV-2

Uporabnik, ki ne
izpolnjuje pogoja
prebolevnosti ali
cepljenja

Negativen
PCR

Pozitiven
PCR

Siva cona 5 dni + 6. dan PCR
Rdeča cona
Negativen
PCR

Pozitiven
PCR
Sredstva za mikrobiološke preiskave na SARSCoV-2 zagotavlja proračun RS.

okužba s SARS-CoV-2 potrjena pri
najmanj 2 osebah v SVZ
(zaposlen/uporabnik).
Če zaposleni/uporabniki med
enotami SVZ ne prehajajo, se
testiranje v skladu s tem
algoritmom lahko omeji zgolj na
enoto SVZ, kjer je prišlo do
izbruha. Takoj, ko se pojavi
okužba s SARS-CoV-2 pojavi v
tudi v drugi enoti, se
v testiranje vključi novo enoto.

Potrjena okužba (PCR) s SARS-CoV-2

standardni HAGT na 48 ur

Začasno se prekine izvajanje
skupinskih dejavnosti.
Upoštevanje vseh ukrepov za
preprečevanje tveganja prenosa
okužbe z virusom SARS-CoV-2
tudi s poudarkom na pogostejšem
razkuževanju površin, ki se jih
pogosteje dotikamo in rednem
prezračevanju prostorov.
Obiski so v beli coni so dovoljeni
ob izpolnjevanju pogoja PCT.

Testiranje zaposlenih na
SARS-CoV-2 v skladu s tem
algoritmom poteka še 14 dni po
zadnji potrjeni okužbi s SARSCoV-2 v SVZ.

Zaposleni in uporabniki v SVZ, ki ne
izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenja

Zaposleni in uporabniki v SVZ, ki izpolnjujejo
pogoj prebolevnosti ali cepljenja

v primeru pozitivnega HAGT zaposlen v proces dela ne vstopa
(se samoizolira) , uporabnika pa se nastani v sivo cono

Sredstva za mikrobiološke preiskave na SARSCoV-2 zagotavlja proračun RS.

4: Algoritem ravnanja v primeru izbruha okužbe z virusom SARS-CoV-2 v socialno
varstvenem zavodu
Kot izbruh se obravnava, če je

opravi se PCR
pozitiven PCR

negativen PCR

Negativen PCR pri
zaposlenem
Zaposlen lahko delo
opravlja dalje, v primeru
pojava
simptomov/znakov
okužbe s SARS-CoV-2
se takoj samoizolira
-> posvet z zdravnikom
-> PCR

Negativen PCR pri
uporabniku
Spremlja se
zdravstveno stanje in
počutje -> v primeru
pojava
simptomov/znakov
okužbe s SARS-CoV-2
-> nastanitev v sivo
cono ->PCR

Pozitiven PCR pri
uporabniku

Pozitiven PCR pri
zaposlenem

Uporabnik se nastani v
rdečo cono

Zaposlen ostane v
izolaciji in se glede
nadaljnjih ukrepov
posvetuje z
zdravnikom

SPLOŠNA USMERITEV
Zaposleni v SVZ, pri katerih se pojavijo simptomi ali znaki koronavirusne bolezni (ne glede na izpolnjevanje pogoja
cepljenja proti covid-19 ali prebolevnosti) ostanejo doma oziroma se iz dela takoj izločijo, če se simptomi ali znaki
koronavirusne bolezni pojavijo med delom. Zaposleni kontaktira osebnega zdravnika in dogovori odvzem PCR.
Pri zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoj cepljenja ali prebolevnosti in so bili v visoko tveganem stiku z osebo pri kateri
je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2, se svetuje testiranje s standardnim HAGT ob prepoznani ekspoziciji in nato
tretji, peti, sedmi in deseti dan. Ob negativnem HAGT in odsotnosti simptomatike, ki bi kazala na okužbo z virusom
SARS-CoV-2, zaposleni ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje tveganja prenosa virusa SARSCov-2, lahko nadaljuje z opravljanjem dela.
Uporabniki v SVZ (ne glede na izpolnjevanje pogoja cepljenja proti covid-19 ali prebolevnosti) se v primeru pojava
simptomov ali znakov koronavirusne bolezni nastanijo v sivo cono. Z zdravnikom se dogovori odvzem PCR.
Vsi s simptomi ali znaki koronavirusne bolezni (ne glede na izpolnjevanje pogoja cepljenja proti covid-19 ali
prebolevnosti) opravijo PCR in se glede nadaljnjih ukrepov posvetujejo z zdravnikom.

