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Zadeva: Informacije za socialno varstvene zavode
Zveza: dopisi Ministrstva za zdravje za socialno varstvene zavode, dostopni na spletni 

strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-
dejavnosti/ pod naslovom Domovi za starejše in drugi socialno varstveni zavodi

V povezavi z obiski v socialno varstvenih zavodih vam sporočamo, da je Strokovna svetovalna
skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: 
DS) na svoji seji dne 10. 5. 2021 sprejela sledeče priporočilo: »DS predlaga nadaljevanje spremljanja 
zdravstvenega stanja obiskovalcev in upoštevanje priporočil za preprečevanje širjenja okužb SARS-
CoV-2. Predhodna najava ni potrebna. Priporočamo pa, da se omeji število obiskovalcev na največ 2 
osebi hkrati na oskrbovanca.«

Skladno s priporočilom iz predhodnega odstavka, smo uskladili tudi poglavje IX. dokumenta 
Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih, 
objavljenega na spletni strani: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-in-drugi-
socialno-varstveni-zavodi/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-CoV-2-v-
socialnovarstvenih-zavodih-13.-5.-2021.pdf. 

Seznanjamo vas, da je bila sprejeta Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za 
zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in 
programe (Uradni list RS, št. 72/21)1.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Klavdija Kobal Straus
v. d. generalne direktorice

                                                            
1 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2656

Socialno varstveni zavodi



Vročiti:

- Socialno varstveni zavodi – po e-pošti
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, janja.romih@gov.si, 

Andrej.Grdisa@gov.si, cveto.uršic@gov.si, Mateja.Jenko-Pas@gov.si, 
valentina.vehovar@gov.si, Tanja.Skornsek-Ples@gov.si, gp.mddsz@gov.si – po e-pošti

- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si - po e-
pošti

- Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si, info@nijz.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
- Člani Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom 

SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih 
zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni 
mreži – po e-pošti
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