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Zadeva: Obvestilo o trajanju izolacije za bolnike s COVID-19

Spoštovani,

na osnovi Smernic trajanja izolacij za bolnike s COVID-19, ki jih je sprejel Strokovni kolegij 
Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana dne 19. 1. 2022 in istega dne 
potrdila Svetovalna skupina za COVID-19 se za bolnike, ki ne sodijo v skupino imunsko 
kompromitiranih bolnikov in niso imeli težjega poteka bolezni, ki bi zahteval hospitalizacijo,
z dne 24. 1. 2022 spreminja čas izolacije iz 10 na 7 dni. 

Ob tem morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
- 24 ur pred zaključkom izolacije mora biti oseba brez povišane telesne temperature in drugih 
kliničnih znakov okužbe, sicer se trajanje ustrezno podaljša in
- 7. dan se opravi HAG test, ki mora biti negativen. 

Začetek izolacije je opredeljen:
- pri bolnikih brez simptomov z dnem pozitivnega PCR testa, 
- pri bolnikih, ki imajo izražene klinične znake okužbe (povišana telesna temperatura, znaki 
okužbe dihal,..) in je bila okužba potrjena s PCR testom, pa se upošteva kot začetni dan prvi 
dan trajanja kliničnih znakov.

7. dan po začetku izolacije je potrebno opraviti pri pooblaščenem izvajalcu testiranje s HAG 
testom. V primeru negativnega testa se o tem obvesti izbranega osebnega zdravnika (ureditev 
bolniškega staleža). V naslednjih 3 dneh se še vedno svetuje omejevanje stikov z ostalimi 
ljudmi, predvsem skupino bolj ranljivih (starejši, kronični bolniki, imunokompromitirani) in 
pravilna uporaba zaščitne maske (kirurške ali FFP2). V primeru, da je HAG test pozitiven, se 
oseba vrne v izolacijo in lahko ponovi testiranje do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija 
prekine tudi brez opravljenega HAG testa.

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI



V skladu z Uredbo EU je izdaja QR kode za prebolevnika možna z 11. dnem po 
pozitivnem PCR testu, zato osebe med 8. in koncem 10. dneva ne bodo imele veljavne 
QR kode.

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

S spoštovanjem,

       mag. Franc Vindišar
          državni sekretar

Vročiti:
- po e-pošti

Priloga:
- Smernice trajanja izolacije za bolnike s covid-19, ki so imunsko zdravi in pri katerih ne 

gre za hud/kritičen potek bolezni (prof. dr. Janez Tomažič, dr. med. v imenu 
Strokovnega kolegija Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCL)
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