
NAVODILA ZA IZVAJALCE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA – DOMOVI ZA STAREJŠE IN POSEBNI ZAVODI ZA ODRASLE

Stalni ukrepi

 

Ukrepi ob pojavu okužbe s SARS-CoV-2 pri izvajalcu institucionalnega varstva

Sum na okužbo pri stanovalcu 
(Navodila6)

Sum na okužbo pri zaposlenem
(Navodila13)

Spremljanje zdravstvenega 
stanja in epidemiološke 

situacije stanovalcev, 
zaposlenih in obiskovalcev 

(Navodila1)

Izvajanje programov preprečevanja in obvladovanja okužb, vključno z okužbo 
SARS-CoV-2 (vključenost vseh služb v SVZ) (Navodila2)

Poudarek na kontinuiranem izobraževanju in 
usposabljanju vseh deležnikov (zaposleni, 

stanovalci, svojci, itd.) 
(Navodila3)

Zaposlenega se do razjasnitve 
stanja takoj odstrani iz delovnega 

procesa 
(Navodila14)

Premestitev stanovalca s sumom na 
okužbo z virusom v sivo cono.

(Navodila7)

Odvzem brisa (bris odvzame 
izvajalec zdravstvene dejavnosti) 

(Navodila8)

POZITIVEN BRIS 
(Navodila10)

NEGATIVEN BRIS 
(Navodila9)

1) IZVEDBA UKREPOV V SODELOVANJU Z OBMOČNO PRISTOJNIM EPIDEMIOLOGOM 
2) ZAČASNA PREPOVED OBISKOV in IZHODOV STANOVALCEV (za čas razjasnitve 
epidemioloških razmer) 
3) OMEJITEV DRUŽENJA STANOVALCEV IN SKUPNIH AKTIVNOSTI (tudi skupnih obrokov v 
jedilnici)
4) OMEJITEV PRINAŠANJA PRIPOMOČKOV, PREDMETOV IN ŽIVIL STANOVALCEM
5) OMEJITEV SPREJEMOV NOVIH STANOVALCEV
6) PREKINITEV IZVAJANJA MOREBITNIH NENUJNIH ZUNANJIH AKTIVNOSTI SVZ 
7) VRAČANJE OSKRBOVANCEV IZ BOLNIŠNICE ALI OD DRUGIH IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE 
DEJAVNOSTI POTEKA NEMOTENO, OB SPREMLJANJU EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER 
OSKRBOVANCA, KI SE V SVZ VRAČA

Poročanje o kadrih in stanju zalog osebne varovalne 
opreme (Navodila4)

UMIK PRIMARNIH PRIMEROV STANOVALCEV Z OKUŽBO 
(potrjeni v roku 24 ur) V BOLNIŠNICO V TRAJANJU DO 

NAJVEČ 3 DNI dokler to dopuščajo bolnišnične kapacitete
(Navodila12)

DOMOVI, KI  VZPOSTAVIJO RDEČO CONO ZNOTRAJ ZAVODA 
(v svetovanje pri vzpostavitvi in organizaciji rdeče cone se vključi delovna 
skupina koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom 
SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi)

V rdečo cono se namesti primarne primere stanovalcev z okužbo, ki se 
vrnejo iz bolnišnice, in sekundarne primere stanovalcev z okužbo.
Kader iz zavoda se vključi v delovni proces v rdeči coni, medtem ko se 
dodatni kader po vnaprej pripravljenemu seznamu vključi v proces dela v 
beli in sivi coni.
Po potrebi se lahko dodaten kader vključi tudi v delo v rdeči coni.

DOMOVI, KI VZPOSTAVIJO RDEČO CONO NA ZUNANJI LOKACIJI
Primernost dodatnih prostorov za organizacijo rdeče cone s pisnim 
mnenjem potrdi Delovna skupina koordinatorjev za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi 
respiratornimi boleznimi v javnih socialnovarstvenih in vzgojno-
izobraževalni zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in 
zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži v skladu s 3. točko sklepa MZ št. 
024-15/2020/41 z dne 31. 8. 2020 (priprava mnenj in stališč v povezavi s 
potrebnimi ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužbe SARS-CoV-2 in 
drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi pri izvajalcih institucionalnega 
varstva).

Kader iz zavoda se vključi v delovni proces na zunanji lokaciji, medtem ko se 
dodatni kader po vnaprej pripravljenemu seznamu vključi v proces dela v 
samem zavodu. Po potrebi se lahko dodaten kader vključi tudi v delo v 
rdeči coni. 

AKTIVACIJA DELOVNE SKUPINE
KOORDINATORJEV ZA PREPREČEVANJE IN 
OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-

COV-2 IN DRUGIMI NALEZLJIVIMI 
RESPIRATORNIMI BOLEZNIMI

(Navodila11)

POZITIVEN BRIS
Ukrepi glede na navodila območno 

pristojnega epidemiologa
(Navodila 15)

Pripravijo se REGIJSKI SEZNAMI ZAPOSLENIH, ki se aktivirajo v trenutku, ko 
pride v posameznem zavodu do okužbe.

Dodatni kader se aktivira v roku 2-3 dni po potrebi in po solidarnostnem 
ključu.

(Navodila5)

NEGATIVEN BRIS
(Navodila16) 



Spremljanje zdravstvenega stanja in epidemiološke situacije stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev

Zaposlene je potrebno stalno opozarjati na spremljanje zdravstvenega stanja in hitro prepoznavanje suma na okužbo.

V primeru kakršnihkoli znakov akutne okužbe dihal ali drugih znakov in suma na okužbo ali glede na epidemiološko situacijo v družini, se mora zaposleni takoj izolirati in o tem obvestiti odgovorno 

osebo v ustanovi.

Bolezen COVID-19 lahko poteka tudi z blagimi, neznačilnimi prehladnimi znaki (zamašen nos, prebavne težave, nenadne izgube vonja, okusa glavobol, bolečine v žrelu, občutek težkih nog,

utrujenost, motnje okusa), ali z bolj izrazitimi znaki kot so vročina, kašelj in težko dihanje.
Ukrepi za preprečevanje vnosa virusa, 12.10.2020

Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020

Informacije-za-socialno-varstvene-zavode-v-povezavi-s-SARS-CoV-2, 16.10.2020

OBISKOVALCI

Omejevanje-oziroma-prepoved-obiskov, 12.10.2020 

Obiski in izhodi stanovalcev, 7.9.2020

Informativno povpraševanje glede potreb po dodatnih jeklenkah kisika, 7.9.2020

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Ukrepi-za-preprecevanje-vnosa-virusa-SARS-CoV-2-12.-10.-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-CoV-2-16.10.2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Informacije-za-socialno-varstvene-zavode-v-povezavi-s-SARS-CoV-2-16.-10.-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Omejevanje-oziroma-prepoved-obiskov-12.-10.-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Informacije-za-socialno-varstvene-in-vzgojno-izobrazevalne-zavode-v-povezavi-s-SARS-CoV-2-7.-9.-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Informacije-za-socialno-varstvene-in-vzgojno-izobrazevalne-zavode-v-povezavi-s-SARS-CoV-2-7.-9.-2020.pdf


Izvajanje programov preprečevanja in obvladovanja okužb, vključno z okužbo SARS-CoV-2 (vključenost vseh služb v SVZ) 

Dosledno izvajanje Kriznega načrta DSO.

Vir: Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19, 15.10.2020

Upoštevanje Strokovnih podlag in smernic za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oz. zdravstveno oskrbo:

NAKOBO

MZ je vzpostavilo telefonsko številko 080 71 10 na kateri lahko strokovni delavci in sodelavci SVZ od ponedeljka do petka med 9:00 in 11:00 uro ter med 15:00

in 16:00 uro prejmete strokovne nasvete in odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo pri delu, v povezavi s preprečevanjem in obvladovanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2592
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Smernice-NAKOBO-za-strokovnjake.pdf


Poudarek na kontinuiranem izobraževanju in usposabljanju vseh deležnikov (zaposleni, stanovalci, svojci, itd.) 

Ključno je redno kontinuirano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Priporočeno je, da sta za organizacijo internih izobraževanj in usposabljanj zadolženi dve osebi v DSO.

Priporočeno je tudi, da DSO izvede simulacijo postopka, kako ravnati v primeru okužbe v DSO. Kot npr. požarna vaja.

Primeri vsebin internih izobraževanj:

→ pravilno nameščanje in odstranjevanje kirurške maske, pravilna uporaba FFP2 in FFP3 respiratorjev

→ higiena rok (pravilno umivanje rok, pravilno razkuževanje rok)

→ pravina higiena kašljanja in kihanja

→ kaj je COVID-19 in ustrezni ukrepi v DSO

→ ukrepi v ustanovi v primeru suma na okužbo pri stanovalcu

→ ukrepi ob pojavu okužbe pri zaposlenih

→ čiste in nečiste poti v DSO

→ pravilno čiščenje in razkuževanje prostorov, predmetov

→ pravilno pranje in vzdrževanje perila, tudi v primeru suma na okužbo

→ pravilna uporaba posode pri stanovalcih s sumom na okužbo ter okuženimi s COVID-19

Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020

Več:

Posnetki pravilnega nameščanja in odstranjevanja mask, umivanje in razkuževanje rok, oblačenje in slačenje OVO:

https://www.zbornica-zveza.si/clanek/prikaz-namescanja-in-odstranjevanja-mask-umivanje-razkuzevanje-rok-ter-oblacenje-in-slacenje-osebne-varovalne-opreme/

Priporočila za ravnanje s tekstilijami in razdeljevanjem hrane

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/04/Priporo%C4%8Dila-za-ravnanje-s-tekstilijami-in-razdeljevanjem-hrane-z-za-izvajalce-socialnovarstvenih-ustanov.pdf

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-CoV-2-16.10.2020.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/clanek/prikaz-namescanja-in-odstranjevanja-mask-umivanje-razkuzevanje-rok-ter-oblacenje-in-slacenje-osebne-varovalne-opreme/
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/04/Priporo%C4%8Dila-za-ravnanje-s-tekstilijami-in-razdeljevanjem-hrane-z-za-izvajalce-socialnovarstvenih-ustanov.pdf


Poročanje o kadrih in stanju zalog osebne varovalne opreme 

Priporočeno je, da je v DSO zadolžena ena oseba za pregled in poročanje o kadrih in stanju zalog osebne varovalne opreme.



Regijski seznami zaposlenih

Pripravijo se REGIJSKI SEZNAMI ZAPOSLENIH, ki se aktivirajo v trenutku, ko pride v posameznem zavodu do okužbe.

Dodatni kader se aktivira v roku 2-3 dni po potrebi in po solidarnostnem ključu.

V posamezen regijski seznam so vključeni zaposleni iz regijskih domov starejših

Za potrebe podpore socialno-varstvenim zavodom na ustrezno ukrepanje za preprečevanje in zajezitev oziroma obvladovanje respiratornih nalezljivih bolezni v socialno-varstvenih zavodih, se v 

ministrstvu, pristojnem za zdravje, vzpostavi stalna delovna skupina koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi 

pri izvajalcih v mreži javne službe na področju socialnega varstva.

Delovna skupina koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih in vzgojno-izobraževalni 

zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Sprememba-Sklepa-o-imenovanju-Delovne-skupine-koordinatorjev-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-2.-10.-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Sprememba-Sklepa-o-imenovanju-Delovne-skupine-koordinatorjev-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-2.-10.-2020.pdf


Sum na okužbo pri stanovalcu 

Postopanje v skladu s kriznim načrtom zavoda.

Organiziranje sive cone:

Siva cona se organizira na način individualne namestitve osebe v prostorih, ločenih od prostorov za obravnavo asimptomatskih pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in ločeno od 

pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2. Zmogljivost sive cone se prilagaja glede na obseg števila oseb, ki prihajajo k posameznim izvajalcem zdravstvene dejavnosti.
Vir: Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19

Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020

Pri stanovalcih DSO/SVZ je pomembno hitro prepoznavanje in obravnava obolelih. Spremljajte bolezenske znake okužbe dihal: vročina, kašelj, sprememba kašlja, oteženo dihanje ali druge 

nespecifične spremembe zdravstvenega stanja. Bodite pozorni na pojav vročine, izvajajte dnevno merjenje temperature pri vseh. Tudi pri novo sprejetih ali premeščenih uporabnikih bodite pozorni 

na te bolezenske znake. Uporabnike, ki to zmorejo, prosite, da ob pojavu vročine, kašlja, težkega dihanja ali drugih bolezenskih znakov, takoj obvestijo osebje in uporabljajo kirurško masko. Če se 

pojavi povišana telesna temperatura ali simptomi okužbe dihal, takoj začnite z izvajanjem ustaljenih postopkov za obvladovanje in preprečevanje okužb. O dogodku takoj obvestite odgovornega 

(domskega) zdravnika in območno epidemiološko službo. Zdravnik oceni zdravstveno stanje obolelega in ukrepa po algoritmu.

Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13._9._2020.pdf

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2592
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-CoV-2-16.10.2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13._9._2020.pdf


Premestitev stanovalca s sumom na okužbo z virusom v sivo cono

Postopanje v skladu s kriznim načrtom zavoda.

Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19

Uporaba ustrezne OVO v sivi coni: 

Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2592
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-CoV-2-16.10.2020.pdf


Odvzem brisa 

Bris odvzame izvajalec zdravstvene dejavnosti.

Navodilo glede odvzema brisa in izvedba laboratorijske analize na SARS-CoV-2 pri oskrbovancih socialno varstvenih zavodov in zaposlenih zdravstvenih delavcih in sodelavcih, št. 181-70/2020/782, 

Obravnava in testiranje zaposlenih in stanovalcev na okužbo s SARS-CoV-2 v DSO/SVZ

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Odvzem_brisov.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13._9._2020.pdf


Negativen bris

TESTIRANJE STANOVALCEV S SIMPTOMI (npr. vročina, kašelj): V primeru negativnega rezultata, stanovalca premestimo v enoposteljno sobo v sivo cono, kjer ostane do ozdravitve. Ko je 

asimptomatski opravimo še en test in če je ta negativen, se stanovalca lahko premesti nazaj v njegovo sobo ali v stanovanjsko skupnost.

Asimptomatske stanovalce DSO/SVZ se testira, če so bili v tesnem stiku s potrjenim primerom COVID-19 (npr. bivanje v isti sobi, stanovanjske skupnosti). Testiranje se opravi takoj po tveganem 

stiku. Stanovalec v primeru negativnega rezultata ostane izoliran v sobi. 7 dni se ga pozorno spremlja in nato ponovno testira:

- Če je test po preteku 7 dni negativen, se stanovalec vrne v svojo sobo ali stanovanjsko skupnost in se ga pojmuje kot negativnega.

- Če je rezultat testa po 7 dneh pozitiven, stanovalca premestimo v izolacijo ali kohortno izolacjio (rdeča cona) in ukrepamo kot pri pozitivnem stanovalcu.

- Če se v vmesnem času pojavijo znaki/simptomi akutne okužbe dihal, stanovalca obravnavamo po postopku za stanovalce z znaki/simptomi akutne okužbe dihal.

V primeru, da v sivi coni ni več prostora, stanovalca lahko izoliramo v sobi, s čimer soba postane siva cona. 

Obravnava in testiranje zaposlenih in stanovalcev na okužbo s SARS-CoV-2 v DSO/SVZ

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13._9._2020.pdf


Pozitiven bris

Ob prejemu pozitivnega brisa se stanovalca preseli v rdečo cono in se obvesti epidemiološko službo, ki usmerja in vodi nadaljne postopke.

V primeru pozitivnega rezultata na SARS-CoV-2 pri stanovalcu z znaki/simptomi akutne okužbe dihal/vročine se odredi takojšna izolacija ali kohortna izolacija (rdeča cona). Ponovno testiranje 

stanovalcev v DSO/SVZ, dokler so v izolaciji ali kohortni izolaciji, ni smiselno.

Stanovalca lahko iz izolacije premestimo nazaj v sobo ali v stanovanjsko skupnost 14 dni po umiritvi simptomov in znakov bolezni. Ponovno testiranje ni potrebno. 

V primeru pojava okužbe pri zaposlenem ali pri stanovalcu se za čas razjasnitve epidemioloških razmer takoj uvede začasna prepoved obiskov in izhodov oskrbovancev ter prekine izvajanje 

morebitnih nenujnih zunanjih aktivnosti. Prav tako se v teh primerih v SVZ ne sprejema novih oskrbovancev. Začasna prepoved obiskov oziroma izhodov lahko traja samo za čas razjasnitve 

epidemioloških razmer. Vračanje oskrbovancev iz bolnišnice ali od drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti poteka nemoteno, ob spremljanju epidemioloških razmer oskrbovanca, ki se v SVZ vrača.

Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13._9._2020.pdf

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13._9._2020.pdf


Aktivacija delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-COV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v 

javnih socialno varstvenih in vzgojno izobraževalnih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži

Naloge delovne skupine, ki se v dogovoru z ministrstvom izvajajo na podlagi zaprosila posameznega SVZ so:

- sodelovanje z odgovornimi osebami v SVZ in odgovornimi nosilci za področje zdravstvene nege v SVZ in drugimi deležniki pri načrtovanju preprečevanja in obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-

2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v SVZ ter vzpostavitvi con glede na epidemiološke razmere v SVZ,

- izvedba svetovalnega obiska SVZ v povezavi z izvedbo ukrepov za preprečevanje prenosa SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v SVZ, 

- pregled in ocena ustreznosti kriznih načrtov SVZ za učinkovito ukrepanje v primeru pojava okužbe s SARS-CoV-2 v SVZ,

- sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov usposabljanj zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev, prostovoljcev v SVZ ali drugih deležnikov v povezavi s pravilno uporabo osebne 

varovalne opreme in ukrepov, namenjenih preprečevanju prenosa SARS-CoV-2 in drugih nalezljivih respiratornih bolezni v SVZ,

- sodelovanje pri načrtovanju podpornih ukrepov za SVZ in zdravstvene delavce ter zdravstvene sodelavce v okoljih, ki se srečujejo s pojavom okužbe s SARS-CoV-2, 

- sodelovanje z Nacionalno komisijo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, za področje SVZ pri pripravi smernic preprečevanja in obvladovanja okužb v SVZ, 

- priprava mnenj in stališč v povezavi s potrebnimi ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužbe SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v SVZ.

Poleg navedenega regijski tim v okviru delovne skupine opravlja naslednje naloge:

- v primeru pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 v SVZ (pri oskrbovancu ali zaposlenem v SVZ, ki je bil v neposrednem stiku z oskrbovanci), se na zaprosilo SVZ, čim prej, najkasneje pa naslednji dan 

po potrjenem primeru okužbe v SVZ, s predstavniki SVZ sestanejo predstavniki regijskega tima, ki jih določi vodja regijskega tima. Predstavnikom regijskega tima se v dogovoru z vodjo delovne 

skupine oziroma njegovim namestnikom, pridružijo drugi člani delovne skupine, 

- po aktiviranju rdeče cone v SVZ se SOBO, sanitarni inženir oziroma higieničar vključi na način svetovanja v delovnem okolju; in sicer za čas 7 – 14 dni od vzpostavitve rdeče cone.

Vodja regijskega tima razpolaga s kontakti članov regijskega tima, komunicira z ministrstvom in območno pristojnim epidemiologom.

Delovna skupina koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih in vzgojno-izobraževalni 

zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži

Kontakti epidemiološke službe 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Sprememba-Sklepa-o-imenovanju-Delovne-skupine-koordinatorjev-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-2.-10.-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Sprememba-Sklepa-o-imenovanju-Delovne-skupine-koordinatorjev-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-2.-10.-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Informacije-za-socialno-varstvene-zavode-v-povezavi-s-SARS-CoV-2-16.-10.-2020.pdf


Umik primarnih primerov stanovalcev z okužbo

Umik prvih stanovalcev z okužbo (pozitiven bris v zadnjih 24 urah) v bolnišnico v trajanju do največ 3 dni dokler to dopuščajo bolnišnične kapacitete.

Zavod v mora rdečo cono vzpostaviti v roku 24 ur do prve okužbe.

Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020

Informacije-za-socialno-varstvene-zavode-v-povezavi-s-SARS-CoV-2, 16.10.2020

Organizacija rdeče cone:

Rdeča cona se lahko organizira na način kohortne osamitve (namestitve, ki dopušča obravnavo pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, znotraj iste sobe oziroma prostora). 

Prostori rdeče cone so fizično ločeni od prostorov za obravnavo asimptomatskih pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in od sive cone. Zmogljivost rdeče cone se prilagaja glede na obseg 

števila pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2.

Vir: Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-CoV-2-16.10.2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Informacije-za-socialno-varstvene-zavode-v-povezavi-s-SARS-CoV-2-16.-10.-2020.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2592


Sum na okužbo pri zaposlenem

Zaposleni naj bodo ves čas pozorni na morebitne znake okužbe s SARS-CoV-2 in naj v primeru suma na okužbo oziroma tesnega kontakta z osebo, pri kateri je prisoten sum na okužbo s SARS-CoV-2 

oziroma je okužba potrjena, ne prihajajo na delo in se o potrebnih nadaljnjih ukrepih posvetujejo z izbranim osebnim oziroma nadomestnim zdravnikom.

V primeru suma na okužbo s SARS-CoV-2 naj zaposleni ne vstopajo v delovni proces, ob pojavu simptomov, ki bi nakazovali na možnost okužbe s SARS-CoV-2, ko so zaposleni že na delovnem mestu, 

pa se jih takoj nadomesti z drugimi zaposlenimi in do razjasnitve stanja kužnosti oziroma ozdravitve odstrani iz delovnega procesa. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 pri zaposlenih pri 

izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kakor tudi potrjene okužbe pri stanoovalcih se izvajalec zdravstvene dejavnosti pri načrtovanju potrebnih ukrepov, poveže z območno pristojnim epidemiologom.

Brisi na SARS-CoV-2 pri zaposlenih pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti in pri oskrbovancih v SVZ

Oskrbovanci SVZ in zaposleni v zdravstvu ter socialnem varstvu, se ob sumu na okužbo s SARS-CoV-2, testirajo prednostno – upošteva se navodila glede opreme napotne dokumentacije z

informacijo, skladno z navodilom ministrstva Izvajanje Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanje epidemije COVID19, št. 181-70/2020/152 z dne

25. 3. 2020 5 , kjer smo podali opozorilo, da tisti, ki odvzame bris na SARS-CoV-2, na napotni dokument za laboratorij, z rdečim pisalom napiše, da gre za bris oskrbovanca v SVZ ter naziv in poštni

naslov SVZ. Enako velja tudi v primeru jemanja brisa pri zdravstvenem delavcu oziroma sodelavcu. V kolikor bi na terenu prihajalo do odklonov, nas prosimo o tem obvestite.

Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020

Navodilo glede odvzema brisa in izvedba laboratorijske analize na SARS-CoV-2 pri oskrbovancih socialno varstvenih zavodov in zaposlenih zdravstvenih delavcih in sodelavcih, št. 181-70/2020/782, 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-CoV-2-16.10.2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Odvzem_brisov.pdf


Zaposlenega se do razjasnitve stanja takoj odstrani iz delovnega procesa 

V primeru suma na okužbo s SARS-CoV-2 naj zaposleni ne vstopajo v delovni proces, ob pojavu simptomov, ki bi nakazovali na možnost okužbe s SARS-CoV-2, ko so zaposleni že na delovnem mestu, 

pa se jih takoj nadomesti z drugimi zaposlenimi in do razjasnitve stanja kužnosti oziroma ozdravitve odstrani iz delovnega procesa. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 pri zaposlenih pri 

izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kakor tudi potrjene okužbe pri oskrbovancih, se izvajalec zdravstvene dejavnosti pri načrtovanju potrebnih ukrepov, poveže z območno pristojnim epidemiologom.

Pri zaposlenem se prednostno vzame in izvede analiza brisa na okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020

Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13._9._2020.pdf

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-CoV-2-16.10.2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13._9._2020.pdf


Pozitiven bris

V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 pri zaposlenih, se zavod pri načrtovanju potrebnih ukrepov poveže z območno pristojnim epidemiologom.

Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-CoV-2-16.10.2020.pdf


Negativen bris

Negativni zaposleni (izhodiščni test) z znaki akutne okužbe dihal in/ali vročino, ostane v bolniškem staležu (doma) do ozdravitve. Ko je brez simptomov, se lahko vrne v delovni proces.

Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-CoV-2-16.10.2020.pdf

