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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,

zaradi slabšanja epidemioloških razmer socialnovarstvene zavode ponovno opozarjamo na 
nujnost doslednega upoštevanja vseh ukrepov za preprečevanje tveganja prenosa virusa 
SARS-CoV-2 in drugih nalezljivih bolezni ter poudarjamo pomen cepljenja proti covid-19.

Socialno varstveni zavodi morajo imeti pripravljen izvedljiv krizni načrt za ustrezno organizacijo 
prostorov in kadrov za zagotavljanje zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije v skladu z 
8. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 –
ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) glede na epidemiološki status uporabnika1.

V skladu s priporočilom Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 svetujemo, da se obiske v socialnovarstvenih zavodih omeji 
na eno zdravo odraslo osebo na uporabnika, ki izpolnjuje pogoj PCT.

Pri uporabnikih, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT svetujemo, da se v primeru, ko so iz 
socialnovarstvenega zavoda odsotni 24 ur ali več, ob vrnitvi opravi test HAG.

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

                                                  
1 Odredba o spremembi Odredbe o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 190/21). Dostopno na: 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2717 (5. 1. 2021)
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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, 

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
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