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Informacija v povezavi z omejevanjem obiskov v socialnih zavodih

Zveza:

COVID-19

Spoštovani,
Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je izvajalcem zdravstvene dejavnosti v
socialnih zavodih v dopisu št. 181-15/2020 z dne 6. 3. 2020 predlagalo: »Zaradi varovanja zdravja
ranljivih skupin in zaposlenih v bolnišnicah in socialno varstvenih zavodih predlagamo, da zavodi
sprejmete ukrep prepovedi obiskov. Izjeme so možne ob strokovni in etični presoji odgovornih v
teh zavodih.«
Ker na ministrstvo, v povezavi z omejitvijo obiskov, prihaja vse več vprašanj tako strokovne, kakor
laične javnosti, zlasti pa svojcev stanovalcev v domovih za starejše, smo za mnenje zaprosili
Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki meni, da je potrebno zelo
omejiti obiske v domovih za starejše, pri čemer meni, da je tako, kot je navedeno v dopisu
ministrstva, potrebno dovoliti izjeme za nekatere stanovalce (kot so npr. umirajoči, osebe z
demenco, nepomični stanovalci).
NIJZ poudarja nujnost strogega upoštevanja vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje
širjenja okužb dihal, kakor tudi ukrepov preprečevanja prenosa drugih okužb, povezanih z
zdravstveno oskrbo.
V povezavi s prejetimi vprašanji odhajanja stanovalcev domov za starejše na začasno bivanje k
svojcem predlagamo, da svojci in uporabniki institucionalnega varstva starejših dobro pretehtajo
tovrstne odločitve, saj ocenjujemo, da je uporabnikom v trenutni situaciji, najboljša integrirana;
tako socialnovarstvena, kot zdravstvena oskrba, zagotovljena v socialnovarstvenih zavodih, kar
vključuje tudi možnost takojšnjega ukrepanja ob morebitnih nenadnih zdravstvenih zapletih.

Obiskovalce uporabnikov v socialnovarstvenih ustanovah pozivamo, da se zavedajo lastne
odgovornosti pri tveganju prenosa okužb in izvajajo vse potrebne ukrepe, da do prenosa okužb
ne pride, obiske pa v največji možni meri omejijo.
Socialnovarstvene zavode naprošamo, da se po možnosti poslužujejo tudi možnosti sodobnih
oblik komunikacije in svojim uporabnikom na ta način zagotovijo stik z njihovo socialno mrežo.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,

Pripravila:
mag. Klavdija Kobal Straus

prim. Simona REPAR BORNŠEK
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Vročiti:
-

Domovi za starejše; na elektronske naslove

-

Posebni zavodi za odrasle; na elektronski naslove

-

Varstveno delovni centri (domsko varstvo); na elektronske naslove

V vednost:
-

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; na elektronski naslov:
gp.mddsz@gov.si; gregor.resman@gov.si; mojca.prsina@gov.si

-

Skupnost socialnih zavodov Slovenije; na elektronski naslov: info@ssz-slo.si

-

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji;
na elektronski naslov: sous@siol.net

-

Nacionalni inštitut za javno zdravje; na elektronski naslov: info@nijz.si

-

Zbornica-Zveza; na elektronski naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si

-

Naslovnikom vprašanj

