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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

Spoštovani,

upoštevajoč aktualne epidemiološke razmere ponovno naprošamo socialnovarstvene zavode (v 
nadaljnjem besedilu: SVZ) za dosledno izvajanje ukrepov za preprečevanje tveganja prenosa 
virusa SARS-CoV-2 oziroma takojšnje ukrepanje v primeru, da pride do pojava okužbe v SVZ. 
Odgovorne osebe SVZ naprošamo, da pozovete zaposlene v SVZ k omejevanju medosebnih 
stikov, saj se s tem zmanjšuje tudi tveganje izpostavljenosti visoko tveganim stikom z osebami, 
pri katerih je prisotna okužba z virusom SARS-CoV-2 (ki lahko poteka tudi asimptomatsko), in s 
tem pomembno zmanjša tudi tveganje vnosa okužbe v SVZ.

SVZ imejte pripravljene krizne načrte ukrepanja v primeru pojava okužbe v SVZ. Svetujemo 
vnaprejšnje načrtovanje delovanja oziroma nadomeščanja vseh služb SVZ, ki so ključne za 
neprekinjeno obravnavo uporabnikov, ter drugih podpornih služb (kuhinja, pralnica, čiščenje).

SVZ svetujemo, da uporabnike opozorite na tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2 izven 
SVZ in naj v trenutnih epidemioloških razmerah svoje izhode čim bolj omejijo, v času trajanja 
izhodov pa ravnajo samozaščitno. Svojce uporabnikov oziroma druge za uporabnika 
pomembne osebe SVZ pozovite k odgovornemu ravnanju, doslednemu spoštovanju ukrepov za 
preprečevanje tveganja prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 in takojšnjemu obveščanju 
SVZ v primeru, da se pri njih potrdi okužba z virusom SARS-CoV-2 in so bili v visoko tveganem 
stiku z uporabnikom.

Vsi pri katerih se pojavi sum na okužbo s Covid-19 se naj, ne glede na status prebolevnosti, 
polnega cepljenja ali že prejetega poživitvenega odmerka cepiva proti Covid-19, samoizolirajo 
in opravijo test PCR.

SVZ seznanjamo, da v primeru potrebe po svetovanju v povezavi z upravljanjem s tveganji, 
povezanimi s Covid-19, lahko še naprej kontaktirajo člane Delovne skupine koordinatorjev za 
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preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi 
respiratornimi boleznimi v javnih socialnovarstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo 
zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži1.

SVZ ponovno naprošamo za promocijo cepljenja proti covid-19, tudi cepljenja s poživitvenim 
odmerkom cepiva proti covid-19 in vas seznanjamo z aktualnimi Navodili in priporočili za 
cepljenje proti COVID-19 Nacionalnega inštituta za javno zdravje z dne 11. 1. 2022, dostopnimi 
na spletni strani: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_ps
c_apr_2021.pdf.

Seznanjamo vas, da smo revidirali dokument Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z 
virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih z algoritmi testiranja na SARS-CoV-2, ki je 
dostopen 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-2-11.-1.-2022.pdf.

Vsem vodstvom SVZ in vsem zaposlenim v SVZ se zahvaljujemo za strokovno in predano delo. 

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
 Izvajalci zdraviliškega zdravljenja – po e-pošti
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, janja.romih@gov.si, 

andrej.Grdisa@gov.si, mateja.Jenko-Pas@gov.si, gp.mddsz@gov.si, klemen.jerinc@gov.si
– po e-pošti

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

 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, predsednica@zbornica-zveza.si,
tajnistvo@zbornica-zveza.si – po e pošti

 Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si, 
Alenka.Skaza@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 mrež – po e-pošti

                                                  
1 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/izvajalci-zdravstvenih-storitev/Sklep-o-
spremembi-sklepa-st.-C2711-20-652922-o-imenovanju-Delovne-skupine-koordinatorjev-1.-12.-2021.pdf in 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialno-varstveni-
zavodi/Sklep-o-spremembi-sklepa-st.-C2711-20-652922-o-imenovanju-Delovne-skupine-koordinatorjev-24.-12.-
2021.pdf
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