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V nadaljevanju vam posredujemo nekaj aktualnih informacij v povezavi s SARS-CoV-2 in odgovorov 
na prejeta vprašanja.

1. Posebni presejalni programi za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
Seznanjamo vas s stališčem Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: DS) v povezavi s prejetimi pobudami, da 
se v okviru posebnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za 
zdravstvene delavce in sodelavce, določi tudi uporabo brisa nosu ali žrela.

DS na prvem mestu priporoča cepljenje proti COVID-19. Glede testiranja DS svetuje, da se nadaljuje 
testiranje z nazofaringealnim jemanjem brisa. Bris nosu ali žrela ima nižjo občutljivost, ker gre za 
osebe, ki delajo v zdravstveni dejavnosti, smo mnenja, da je potrebno izvajati preiskavo na način, ki 
omogoča najboljše rezultate.

Dalje velja, da vključevanje zaposlenih v posebne presejalne programe za zgodnje odkrivanje okužb s 
SARS-CoV-2 ni potrebno do šest mesecev od prebolele okužbe oziroma od polnega cepljenja proti 
COVID-19 (glejte algoritem v dokumentu Informacije za socialno varstvene zavode, št. 181-
70/2020/1416 z dne 15. 4. 20211). 

2. Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v 
socialnovarstvenih zavodih 

Seznanjamo vas, da je na strani ministrstva: 
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-2-3.-
5.-2021.pdf dostopen revidiran dokument Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom 
SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih.

3. Spremljanje zdravstvenega stanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev
DS svetuje, da zaposleni sami spremljajo svoje zdravstveno stanje in o njem vodijo dnevno evidenco, 
ki jo po potrebi izročijo SVZ ali drugemu nadzornemu organu.

                                                            
1 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialno-varstveni-
zavodi/Informacije-za-socialno-varstvene-zavode-15.-4.-2021.pdf

Socialno varstveni zavodi



4. Cepljenje proti virusu SARS-CoV-2

Glede na sklep Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC) z dne 22. 4. 2021 in dejstvo, da je v SVZ 
veliko oseb (oskrbovancev in zaposlenih), ki so COVID-19 preboleli, se predlaga, da se aktivno 
pristopi k izvedi cepljenja proti COVID-19.

Navodila PSC:
1. Osebe, ki so prebolele COVID-19, naj se cepijo ob izteku šestega meseca po začetku 

koronavirusne bolezni.
2. Cepljenje oseb, ki so dokazano prebolele COVID-19 (izvid o pozitivnem PCR testu ali potrdilo 

zdravnika o prebolelem COVID-19 v zadnjih osmih mesecih), se lahko opravi samo z enim 
odmerkom cepiva proti COVID-19 (ki se sicer daje po dvoodmerni shemi).

3. Če je od začetka koronavirusne bolezni minilo več kot osem mesecev, naj cepljenje proti COVID-
19 poteka v skladu z navodili proizvajalca (z dvema odmerkoma cepiv, ki imajo dvoodmerno 
shemo oziroma z enim odmerkom, če gre za enoodmerno cepivo).

4. Osebe, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po cepljenju s prvim odmerkom cepiva proti COVID-
19, prejmejo drugi odmerek cepiva istega proizvajalca do osem mesecev po začetku bolezni.

5. Prebolevnike, ki so imunsko oslabljeni (npr. težke prirojene okvare imunosti, odrasli bolniki s HIV: 
CD4 < 200 celic mm3, otroci: < 15% CD4-vsakodnevno zdravljenje s kortikosterodi: prednisolon 
≥20 mg/dan (ali > 2mg/kg/dan za bolnike, ki tehtajo < 10 kg) ali ekvivalent ≥ 14 dni-bolniki na 
bioloških zdravilih (npr. zaviralec TNF-α, rituksimab)), se polno cepi – z dvema odmerkoma 
dvoodmernega cepiva ali enim odmerkom cepiva enoodmernega cepiva (starejših oseb samo 
zaradi dejstva starosti ne uvrščamo med imunsko oslabljene osebe).

6. Vse prebolevnike se cepi po enaki shemi, ne glede na potek bolezni.
7. Zaščita pri prebolevniku, ki se cepi znotraj osem mesecev, je vzpostavljena takoj po cepljenju z 

enim odmerkom cepiva in velja enako dolgo, kot pri ostalih cepljenih osebah.

Za cepljenje se uporabi cepivo, ki je trenutno na voljo.

5. Zaprosilo za posredovanje elektronskih naslovov odgovorih nosilcev za področje 
zdravstvene nege

Prosimo vas, da nam na elektronski naslov Helena.Vidmar@gov.si do 14. 5. 2021 posredujete 
elektronske naslove odgovornih nosilcev za področje zdravstvene nege, saj ugotavljamo, da naši 
dopisi s strokovnimi usmeritvami ne pridejo do vseh odgovornih nosilcev za področje zdravstvene 
nege.

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

S spoštovanjem,

mag. Franc Vindišar
državni sekretar

Vročiti:

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