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Zadeva: Informacije za socialno varstvene zavode v povezavi s SARS-CoV-2

Zveza: dopisi št. 1612-4/2018/120 z dne 13. 2. 2020, št. 1612-4/2018/158 z dne 17. 
3. 2020, 181-70/2020/152 z dne 25. 3. 2020, št. 181-70/2020/217 z dne 27. 
3. 2020, 165-7/2020/360 z dne 6. 4. 2020, št. 181-70/2020/629 z dne 1. 6. 
2020, št. 181-70/2020/735 z dne 19. 6. 2020, št. 181-70/2020/803 z dne 3. 
7. 2020, št. 181-70/2020/846 z dne 15. 7. 20200, št. 181-70/2020/920 z dne 
30. 7. 2020, št. 181-70/2020/951 z de 7. 9. 2020

Minister, pristojen za zdravje, je s Sklepom, št. C2711-20-652922 o imenovanju Delovne 
skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in 
drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih in vzgojno-
izobraževalni zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno 
rehabilitacijo v javni mreži1 z dne 31. 8. 2020, (v nadaljnjem besedilu: Sklep) imenoval delovno 
skupino (v nadaljnjem besedilu: delovna skupina), katere aktivnosti so med drugim namenjene 
podpori in svetovanju socialno varstvenim zavodom (v nadaljnjem besedilu: SVZ) za učinkovito 
upravljanje s tveganji, povezanimi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 v Republiki Sloveniji 
oziroma v posameznem SVZ. 
SVZ ste skladno z navodilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 
»Omogočanje sprejemov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega 
varstva«, št. 0075-1/2020/3 z 20. 5. 2020, pripravili krizne načrte za ustrezno ukrepanje glede 
na epidemiološke razmere v zavodu. Ker smo seznanjeni, da ste nekateri po tem, ko ste krizne 
načrte posredovali Ministrstvu za zdravje, le-te dopolnjevali in izboljševali, vas prosimo, da nam 
aktualno verzijo kriznega načrta za učinkovito upravljanje s tveganji, povezanimi s prisotnostjo 
virusa SARS-CoV-2, posredujete na elektronski naslov svz-covid.mz@gov.si, s sklicem na 
številko 181-170/2020, do vključno 23. 9. 2020.

Prejete krizne načrte bomo posredovali vodji koordinacijskega tima delovne skupine v vaši 
regiji. Regijski koordinacijski tim vam bo ponudil možnost ponovnega svetovalnega obiska.

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

                                                  
1

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/o-imenovanju-Delovne-skupine-koordinatorjev-za-preprecevanje-
in-obvladovanje-okuzb-z-SARS-CoV-2-31.-8.-2020.pdf

Socialno varstveni zavodi



mag. Klavdija Kobal Straus
v. d. generalne direktorice

Direktorat za dolgotrajno oskrbo

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; 

gregor.resman@gov.si; spela.isop@gov.si; janja.romih@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
– Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si – po e-

pošti
– Člani delovne skupine
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