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Socialo varstveni zavodi
Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Številka:
Datum:

181-70/2020/1299
11. 1. 2021

Zadeva:

Informacija v povezavi s testiranjem na SARS-CoV-2

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo iz socialno varstvenih zavodov
ob prenehanju veljavnosti Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene
dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20,
171/20 in 173/20), ki je v 8. členu urejala tudi testiranje oseb, ki delajo v socialno varstvenem
zavodu (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) prejeli več vprašanj, kako v bodoče izvajati testiranja
na SARS-CoV-2 pri zaposlenih.
V povezavi z izpostavljeno tematiko socialno varstvenim zavodom in zavodom za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno dejavnost
skladno z 8. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,
14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 –
ZIUPOPDVE) svetujemo, da se pri načrtovanju in izvajanju testiranja na SARS-CoV-2 upoštevajo
Sklep o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom
SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, št. 410-119/2020/106 z dne 31. 12.
2020, izvedbena navodila dopisa Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje
okužbe z virusom SARS-CoV-2 in financiranjem stroškov za opravljanje storitev – izvedbena
navodila, št. 410-119/2020/107 z dne 11. 1. 2021 in smernice, ki izhajajo iz algoritma, ki ga je
pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Navedene dokumente prilagamo predmetnemu
dopisu.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice
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Priloge:
– Priloga1: Algoritem testiranja za na SARS-CoV-2
– Priloga 2: Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužbe z virusom
SARS-CoV-2 in financiranjem stroškov za opravljanje storitev – izvedbena navodila, št. 410119/2020/107 z dne 11. 1. 2021
– Priloga 3: Sklep o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb
z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, št. 410-119/2020/106
z dne 31. 12. 2020
Vročiti:
– Domovi za starejše – po e-pošti
– Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle – po e-pošti
– Centri za usposabljanje, delo in varstvo – po e-pošti
– Varstveno delovni centri – po e-pošti
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si;
janja.romih@gov.si, ales.kenda@gov.si, valentina.vehovar@gov.si – po e-pošti
– Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami – po e-pošti
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, gp.mizs@gov.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
– Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si – po e-pošti
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, DI@zzzs.si – po e-pošti
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Priloga1: Algoritem testiranja za na SARS-CoV-2
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Priloga 2: Uredba o izvajanju izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužbe z virusom
SARS-CoV-2 in financiranjem stroškov za opravljanje storitev – izvedbena navodila, št. 410119/2020/107 z dne 11. 1. 2021
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Priloga 3: Sklep o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom
SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, št. 410-119/2020/106 z dne 31. 12. 2020
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