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Zveza:

1. Možnost dodatnih izpopolnjevanj in usposabljanj
Seznanjamo vas, da je Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) iz projekta
Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada,
zagotovilo sredstva za izvedbo dodatnih izpopolnjevanj in usposabljanj za zaposlene v socialno
varstvenih zavodih (v nadaljnjem besedilu: SVZ) iz vsebin preprečevanja in obvladovanja okužb
ter ustrezne uporabe osebne varovalne opreme, s poudarkom na potrebnih ukrepih v povezavi
s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: izpopolnjevanja) v Republiki Sloveniji.
V okviru izpopolnjevanj bodo potekale:
- 4 delavnice namenjene odgovornim nosilcem za področje zdravstvene nege v SVZ in

-

20 regionalnih delavnic za različne poklicne skupine zaposlenih v SVZ.

O terminih izpopolnjevanj boste obveščeni s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege
Slovenije. Prijave na delavnice iz prve alineje predhodnega odstavka so že možne na povezavi
https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx,
pod naslovom
DELAVNICA:
OSEBNA VAROVALNA OPREMA.
SVZ prijazno vabimo, da izkoristijo možnost izpopolnjevanj, sofinanciranih iz Evropskega
socialnega sklada.
2. Vzpostavitev brezplačne telefonske številke
Obveščamo vas, da je vzpostavljena brezplačna telefonska številka 080 71 10 na kateri lahko
strokovni delavci SVZ od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 15. in 16. uro prejmete
strokovne nasvete v povezavi z dilemami, ki se vam porajajo pri delu, v povezavi s
preprečevanjem in obvladovanjem okužb z virusom SARS-CoV-2. Delovanje telefonske številke
se financira iz projekta Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti, ki je sofinanciran iz Evropskega
socialnega sklada.
3. Organizacija con in priprava kriznega načrta

Skladno z dopisom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Omogočanje sprejemov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega
varstva, št. 0075-1/2020/36 z dne 20. 5. 2020 ste SVZ organizirali sive cone in pripravili krizni
načrt za aktivacijo rdeče cone. Na ministrstvu kriznih načrtov vseh SVZ nismo prejeli. Tistim, ki
se soočate z izzivi pri ustrezni organizaciji con glede na epidemiološki status oskrbovancev v
povezavi s SARS-CoV-2, sporočamo, da smo zagotovili možnost dodatnega, za SVZ
brezplačnega, svetovanja glede ustrezne uporabe osebne varovalne opreme in ustrezne
organizacije con. V primeru, da bi predhodno navedeno svetovanje potrebovali, nas o tem
obvestite na elektronski naslov gp.mz@gov.si, s sklicem na številko zadeve 183-38/2020 in
pripisom delavnica s svetovanjem.
4. Preverjanje interesa za nabavo bivalnega zabojnika za učinkovitejšo organizacijo con
Na ministrstvu bi želeli SVZ s kohezijskimi sredstvi zagotoviti nabavo opremljenih bivalnih
zabojnikov za učinkovitejšo organizacijo con, glede na epidemiološki status oskrbovancev, v
povezavi s SARS-CoV-2. Za oceno interesa v povezavi z bivalnimi zabojniki in s tem
povezanimi potrebnimi sredstvi, smo pripravili tabelo, ki je priloga predmetnemu dopisu.
Prosimo vas, da nam izpolnjeno tabelo v obliki nezaklenjene excel datoteke vrnete na
elektronski naslov gp.mz@gov.si, do vključno 7. 8. 2020, s sklicem na številko zadeve 18338/2020 in pripisom bivalni zabojniki.
Za sodelovanje in pomoč se vam najlepše zahvaljujemo.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem.
Pripravila:
mag. Klavdija Kobal Straus
v. d. generalne direktorice
Direktorata za dolgotrajno oskrbo

Dr. Jerneja FARKAŠ LAINŠČAK
DRŽAVNA SEKRETARKA

Priloga:
–

1_Interes bivalni zabojniki

–
–
–
–
–
–

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
Centri za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si;
gregor.resman@gov.si; spela.isop@gov.si; janja.romih@gov.si – 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
Zbornica Zdravstvene in babiške nege Slovenije, tajnistvo@zbornica-zveza.si – po
e-pošti
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si
- po e-pošti

Vročiti:

–
–
–
–
–
–
–
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