
Stran 1 od 2

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58 
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 181-5/2022/41
Datum: 25. 1. 2021

Zadeva: NUJNO Pobuda Srebrne niti - hitro testiranje vseh zaposlenih in 
obiskovalcev odgovor 

Zveza: vaše elektronsko sporočilo z dne 19. 1. 2022 in 23. 1. 2022 in elektronsko 
sporočilo Skupnosti socialni zavodov Slovenije z dne 20. 1. 2022

Spoštovani,

na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste naslovili pobudo za  »takojšnjo 
uvedbo hitrega testiranja VSEH zaposlenih (vsak dan) in obiskovalcev (ob vsakem obisku), da 
zajezimo širjenje okužb in ohranimo socialne stike«, h kateri je podporo podala tudi Skupnost 
socialnih zavodov Slovenije.

V povezavi z vašo pobudo pojasnjujemo, da se algoritmi testiranja zaposlenih in uporabnikov na 
SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: algoritmi testiranja), v skladu s strokovnimi usmeritvami, redno 
revidirajo. Algoritmi testiranja so bili v zadnjem obdobju za socialnovarstvene zavode revidirani 11. 1. 
2022 in 20. 1. 2022. Za obiskovalce dalje velja, da morajo ob obisku v socialnovarstvenem zavodu 
izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer se kot izpolnjen pogoj testiranja šteje dokazilo o negativnem 
rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od 
odvzema brisa. Ministrstvo v sodelovanju s stroko vseskozi ukrepe za socialnovarstvene zavode 
načrtuje ločeno, zavedajoč se ranljivosti populacije, ki jo socialnovarstveni zavodi obravnavo in tudi s 
ciljem ohranjanja socialnih stikov uporabnikov v socialnovarstvenih zavodih. 

Ključno je, da vsi deležniki, ki se vključujejo v delo in življenje v socialnovarstvenih zavodih, dosledno 
upoštevajo vse ukrepe za preprečevanje tveganja prenosa virusa SARS-CoV-2, tudi v času trajanja 
obiskov oziroma izhodov iz socialnovarstvenega zavoda. V trenutnih epidemioloških razmerah 
priporočamo, da se obiski v socialnovarstvenih zavodih in izhodi uporabnikov iz socialnovarstvenih 
zavodov oziroma medosebni stiki zmanjšajo na čim manjšo raven, obiski v socialnovarstvenih zavodih 
pa omejijo na eno zdravo osebo, ki izpolnjuje pogoj PCT. Srebro nit, združenje za dostojno starost 
naprošamo, da tudi s svojimi aktivnostmi opozarja na nujnost doslednosti upoštevanja vseh ukrepov 
za preprečevanje prenosa nalezljivih bolezni in promovira doprinos cepljenja proti covid-19. 

Srebrna nit, združenje za dostojno starost

srebrna.nit@gmail.com
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Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Franc Vindišar
državni sekretar

Vročiti:

- Srebrna nit, združenje za dostojno starost, srebrna.nit@gmail.com - po e pošti
- Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, varuh@varuh-rs.si - po e pošti
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si, 

cveto.ursic@gov.si, janja.romih@gov.si, andrej.grdisa@gov.si, klemen.jerinc@gov.si - po e pošti
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije - info@ssz-slo.si - po e pošti
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