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Okužba z virusom SARS-CoV-2 kot poškodba pri delu
dopis Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, št. 288/2020 z dne 23. 11.
2020, vprašanja s sestanka v organizaciji Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti in predstavniki domov za starejše z dne
26. 11. 2020

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo prejeli zaprosilo, da se
opredelimo do interpretacije različnih deležnikov glede identifikacije okužbe z virusom SARSCoV-2 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih, ki obravnavajo paciente oskrbovance, pri katerih
je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, kot poklicne bolezni.
V povezavi z izpostavljeno tematiko uvodoma pojasnjujemo, da ministrstvo ni pristojno za
razlago predpisov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter predpisov s
področja varnosti pri delu. Poškodba pri delu je opredeljena v 66. členu Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 –
ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15,
23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20), ki določa, da se za poškodbo pri delu šteje:
 poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali
kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne
obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna
poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je
poškodovanec zavarovan;
 poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od
stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter poškodba,
povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na službeni poti;
 obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med
opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.
V povezavi z navedenim je stališče ministrstva, da okužba z virusom SARS-CoV-2 pri
zdravstvenih delavcih in sodelavcih ne more biti obravnavana kot poškodba pri delu. V skladu s
5. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) mora delodajalec
zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu,
vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem
in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Ob
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ustrezni uporabi ustrezne varovalne opreme do okužbe z virusom SARS-CoV-2 ne more priti.
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Izjema bi bila možna v primeru varnostnih odklonov oziroma nezgode pri delu, na katere
zaposlen nima vpliva (npr. poškodovanje osebne varovalne opreme s strani agresivnega
pacienta oziroma uporabnika), čemur pa mora slediti vzročno posledična analiza in identifikacija
vzrokov z namenom obvladovanja tveganj za varnost in zdravje pri delu.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,

mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice
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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
Javni zdravstveni zavodi – po e-pošti
Izvajalci zdraviliškega zdravljenja – po e pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@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
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, ssnz@ssnz.si – 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

