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Pojasnila v povezavi s prejetimi vprašanje organizacije izvajanja
zdravstvene oskrbe v socialnovarstvenih zavodih

Zveza:

dopis Irene Piltaver Vajdec, dr. med., spec. med. mikrobiologije, ZOBO

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo prejeli dopis Irene Piltaver
Vajdec, dr. med., spec. med. mikrobiologije, ZOBO, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, v
katerem navajate: »Razkuževanje prostorov pri varovancih Covid-19 pozitivnih je izjemno
pomembno, zato mora biti tudi strokovno izvedeno. Nepravilno je, da se površine najprej čistijo
in potem razkužujejo, (čiščenje pred razkuževanjem pomeni raznos virusa na rokavice in na vse
površine, lahko tudi v drugo sobo) nepravilno je tudi kot gre razbrati, da se uporablja razkužilno
čistilna sredstva, tu bi lahko celo razumeli, da se ta sredstva mešajo, kar je strokovno sporno
(inaktivacija razkužil). Prostore s Covid-19 pozitivnimi varovanci je potrebno prebrisavati z
razkužilom. Ravno tako je potrebno razkuževanje telefonov, tipkovnic.. Tudi tu lahko samo
čiščenje pomeni raznos virusa. Potrebna so natančnejša navodila za delo.«.
V povezavi z navedenim ministrstvo pojasnjuje, da so socialnovarstveni zavodi skladno 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 in 73/19) tudi izvajalci osnovne zdravstvene, v delu zdravstvene
nege in rehabilitacije, ki ju lahko skladno s predpisi s področja zdravstvene dejavnosti, izvajajo
za svoje uporabnike. Kot izvajalci zdravstvene dejavnosti upoštevajo tudi predpise s področja
preprečevanja in obvladovanja okužb in imajo v ta namen, že najmanj od leta 2007, pripravljene
programe, ki vključujejo tudi načrt čiščenja in razkuževanja prostorov ter opreme.
Iz dopisa ministrstva Pojasnila v povezavi s prejetimi vprašanji organizacije izvajanja
zdravstvene oskrbe v socialnovarstvenih zavodih, št. 181-70/2020/343 z dne 8. 4. 2020, ne

izhaja, da je potrebno vsakič očistiti vsako površino, je pa predpogoj za učinkovito dezinfekcijo
čista površina ali kot je zapisano, temelj vsakega razkuževanja je temeljito predhodno čiščenje.
Najprimernejša je uporaba čistilno razkužilnih sredstev (jih ne pripravljajo sami, ampak so
tovarniško pripravljena) in ki se po uporabi ne spirajo.
Upoštevajoč dejstvo, da imajo socialnovarstveni zavodi pripravljene programe preprečevanja in
obvladovanja okužb, ki vključujejo tudi načrt čiščenja in razkuževanja prostorov ter opreme, v
priporočilih omenjenih področij nismo podrobneje razdelali.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
Pripravila:
mag. Klavdija Kobal Straus
sekretarka

doc. dr. Tina BREGANT
državna sekretarka

Vročiti:
-

Ga. Irena Piltaver Vajdec, dr. med., spec. med. mikrobiologije, ZOBO, Splošna
bolnišnica Slovenj Gradec, Oddelek za mikrobiologijo, Gosposvetska c. 1, 2380 Slovenj
Gradec – po e pošti: info@sb-sg.si; jana.makuc@sb-sg.si

V vednost:
-

Socialno varstveni zavodi

-

Koordinatorji za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih, v
povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, imenovanimi s sklepom
ministra, pristojnega za zdravje – po e-pošti

-

Koordinatorji za področje zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstvenih zavodih, za
sodelovanje s koordinatorji za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih
zavodih, v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, imenovanimi s
sklepom ministra, pristojnega za zdravje – po e-pošti

-

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – po e-pošti:
gp.mddsz@gov.si; spela.isop@gov.si; gregor.resman@gov.si; janja.romih@gov.si

-

Nacionalni inštitut za javno zdravje – po e-pošti: info@nijz.si; tatjana.frelih@nijz.si

-

Skupnosti socialnih zavodov Slovenije – po e-pošti: info@ssz-slo.si

-

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji
– po e-pošti: sous@siol.net

-

Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije – po e-pošti: skupnostvdcs@gmail.com
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-

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

Priloga:
-

dopis Irene Piltaver Vajdec, dr. med., spec. med. mikrobiologije, ZOBO
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