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Zdravstveni dom Ptuj 
Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih 
Potrčeva 19a 
2250 Ptuj 
 
Datum: 26. 3. 2020 
 
Delodajalcem 
Osebnim zdravnikom 
 
 

ZADEVA: Praktična priporočila za odrejanje čakanja na delo rizičnih skupinah zaposlenih 

 

Spoštovani, 

 

v Službi preventivnega varstva zaposlenih ugotavljamo, da imate delodajalci veliko 

preglavic s prerazporejanjem rizičnih skupin delavcev, zato smo pripravili dodatna 

priporočila. 

 

Pred prerazporejanjem rizičnih skupin je pomembno, da vsak delodajalec v sodelovanju s 

strokovnim delavcem in specialistom medicine dela določi raven tveganja za nastanek 

okužbe na konkretnem delovnem mestu. 

 

Tveganje je lahko: 

- ZANEMARLJIVO DO MAJHNO 

- ZMERNO 

- VELIKO 

- ZELO VELIKO 

 

1.  Velika in zelo velika tveganja za okužbo obstajajo le pri: 

• zdravstvenih delavcih, 

• delavcih, zaposlenih v domovih za oskrbo starejših, 

• delavci v lekarnah, ki prihajajo v stik z bolnimi strankami, 

• ostali posamezniki, ki prihajajo v stik z obolelimi osebami in/ali okuženimi 

predmeti. 

Tveganje za nastanek okužb je npr. veliko pri delavcih, ki prihajajo v stik s  potencialno  

okuženo, bolno osebo, ki išče pomoč v zdravstveni ustanovi. Tveganje je najvišje pri tistih 

zaposlenih, ki negujejo osebe obolele zaradi COVID infekcije. 
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V ostalih primerih govorimo o MAJHNEM ali ZMERNEM tveganju, saj gre za stike z 

zdravimi, potencialno okuženimi osebami, ki (še) ne kažejo znakov bolezni. 

Poudarjamo: ne govorimo o stiku z okuženo, BOLNO osebo, ampak o stiku s potencialno 

okuženimi, ZDRAVIMI osebami. 

2. Tveganje za okužbo je zmerno na delovnih mestih, kjer: 

 prihaja do POGOSTEGA IN NEPOSREDNEGA STIKA S STRANKAMI (npr. dostavljavci 

blaga, prevzemniki blaga v skladiščih, trgovke, zaposleni na okencih,...) 

 delovni proces neizogibno ZAHTEVA BLIŽNJE KONTAKTE MED ZAPOSLENIMI in kjer 

pod nobenim pogojem ni možno zagotoviti najmanj 1, 5 m razdalje (npr. delo za 

tekočim trakom, delo pri usklajevanju načrtov, skupno posluževanje naprav, 

dvigovanje bremen, vzdrževanje,...) 

 

Če delavec zaradi zdravstvenih razlogov sodi v rizično skupino in mu delodajalec ne more 

zagotoviti dela, kjer je tveganje za stik s potencialno okuženimi zdravimi osebami MAJHNO 

ali ZANEMARLJIVO, ga delodajalec razporedi na čakanje na delo. 

 

Prerazporejanje rizičnih skupin delavcev ter odrejanje čakanja na delo je v domeni 

delodajalca ter pooblaščenega zdravnika medicine dela in ni na noben način povezano z 

izbranimi osebnimi zdravniki zaposlenih. Nanje se delavci obrnejo le v primeru, ko zaradi 

stanja kot so okužbe dihal, vročina ali drugih akutnih bolezni potrebujejo bolniški stalež. 

Sama prisotnost kronične bolezni, oziroma »rizičnega« zdravstvenega stanja še ni razlog 

za bolniško odsotnost, niti v primeru, ko gre za delovna mesta, kjer je tveganje veliko. 

 

Bolniški stalež zaradi karantene po odredbi ministra za zdravje ne pride v poštev saj je 

epidemija dobila takšne razsežnosti, da stikom med okuženimi (z izjemo zdravstvenih 

delavcev) več ni mogoče slediti. V poštev pride le še 14 dnevna samoizolacija zdravih 

delavcev, ki so bili v stiku z dokazano obolelo osebo. Tem delavcem se lahko odobri redni 

ali izredni letni dopust, čakanje na delo, ali se jim omogoči delo na domu, v kolikor to 

narava dela dopušča. Bolniški stalež zaradi izolacije pripada le dokazano okuženim 

osebam, s pozitivnim brisom na COVID-19. 

 

V primerih, ko se zaradi pomanjkanja dela ali upočasnitve proizvodnje delodajalec odloči, 

da bo delavce poslal na čakanje na delo ("klasično" čakanje na delo kot ga poznamo) 

predlagamo, da imajo pri tem prednost delavci, ki sodijo v rizično skupino zaradi 

zdravstvenega stanja. Pri tem se delodajalec posvetuje s pooblaščenim zdravnikom. 
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"Sistem rizičnih skupin" lahko uredimo na takšen način, da delodajalec pripravi in 

pooblaščenem zdravniku medicine dela posreduje seznam delavcev zaposlenih na 

delovnih mestih, kjer obstaja zmerno tveganje za stik s potencialno okuženo zdravo osebo 

oz. v primeru zmanjšane proizvodnje seznam »čakajočih delavcev«.  

Specialist medicine dela delodajalcu po poznavanju zdravstvenega stanja delavca, 

pregledu medicinske dokumentacije (družinske medicine in medicine dela) ter na podlagi 

presoje tveganja odloči ali delavec sodi v »rizično« skupino in to sporoči delodajalcu ob 

doslednem upoštevanju varovanja osebnih podatkov zaposlenih. 

 

Ne glede na zgoraj zapisano predlagamo, da se v izogib širjenju negotovosti in strahu med 

zaposlenimi delavce usmeri, da se v kolikor sami ocenijo, da sodijo v rizično skupino, 

individualno posvetujejo z nami. 

 

Seznam rizičnih skupin smo vam že posredovali v enem od prejšnjih dopisov. Spomnimo, 

da gre za: 

- delavce na kemoterapiji, bioloških in imunosupresivnih zdravilih, 

- delavce s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo z inzulinom, 

- delavce s kroničnimi pljučnimi obolenji, ki imajo pogosta recidivna vnetja zaradi okužb 

(npr. težje oblike KOPB in astme, bronhiektazije, pljučna fibroza, druge sistemske 

avtoimune bolezni dihal, pljučni rak), 

- delavce z malignim obolenjem, ki so bili v zadnjem letu na katerikoli vrsti 

imunosupresivne terapije, 

- nosečnice, 

- delavce, starejše od 60 let, 

- delavce, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z ožjim družinskim članom, ki se zaradi težjih 

malignih ali avtoimunih obolenj zdravi z imunosupresivi ali kemoterapijo. 

 

V obeh primerih 

• "klasičnega" čakanja zaradi poslovnih razlogov (pomanjkanje dela, upočasnitev 

proizvodnje) in 

• čakanja zaradi zdravstvenih razlogov (nezmožnost prerazporeditve rizičnih 

delavcev na dela z majhnim do zanemarljivim tveganjem), 

je razlog za čakanje na strani delodajalca, zato se pri tem delavci naj ne obračajo na 

osebnega zdravnika. 

 

Za kakršnekoli dodatne pojasnitve smo vam na voljo. Pokličite nas na 02 / 787 15 70 in 02 

/ 787 15 71 ali pišite na e-naslov dmd@zd-ptuj.si in andrea.margan@zd-ptuj.si  

 

Lep pozdrav. 

dr. Andrea Margan, dr. med., spec. MDPŠ             Dominika Verlak, dr. med., spec. MDPŠ                                                                                                        

mailto:dmd@zd-ptuj.si
mailto:andrea.margan@zd-ptuj.si

