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Delodajalcem
ZADEVA: določanje visokorizičnih stikov (VRS) na delovnem mestu in odredba izolacije
Spoštovani.
V skladu z dopisom Ministra za zdravje
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/PROTOKOL.pdf
smo specialisti medicine dela zadolženi, da delodajalcem pomagamo pri zajezitvi širjenja
epidemije v delovnih organizacijah. To pomeni, da bomo skupaj z delodajalcem preverjali
stike SARS CoV-2 pozitivnih oseb na delovnem mestu. Naša pozornost bo predvsem
usmerjena v iskanje visokorizičnih tesnih stikov (VRS) na delovnem mestu in načinov kako
delavcu, ki je opredeljen kot VRS omogočiti: delo od doma ali izolirano delovno mesto.
Samo v primerih, ko to ne bo mogoče bo delavec upravičen do desetdnevne izolacije. To
bosta potrdila specialist medicine dela – pooblaščeni izvajalec medicine dela in zadolžena
oseba podjetja. Obrazec na katerem bo delodajalec sporočal NIJZ-u podatke o delavcih, ki so
upravičeni do izolacije bo NIJZ kmalu pripravil.

V naslednjih dneh bomo pripravili protokole, ki vam bodo omogočili lažje iskanje VRS na
delovnem mestu. Ključno ostaja dosledno upoštevanje higienskih ukrepov, predvsem
pravilno nošenje mask zato svoje sodelavce dosledno opozarjajte na pravilno uporabo
zaščitnih mask.
Namreč kot tesne stike se obravnava tudi vse primere, kjer zaščitna oprema ni bila ustrezna
oz. se ni uporabljala v skladu z navodili. V zaprtih prostorih v trenutni fazi epidemije tekstilne
maske niso zadostna zaščita. Prav tako se daljša vožnja z maskami smatra kot visoko tvegan
stik ne glede na zaščito.

Prosimo vas, da določite osebo, ki bo zadolžena za komunikacijo s specialistom medicine
dela. Za telefonske klice smo od ponedeljka do četrtka dosegljivi med 13-15 uro, ob petkih
pa med 10-12 uro na 02 787 15 77 (Dominika Verlak) in 02 787 15 78 (Andrea Margan –
razen torka).
Elektronsko pošto lahko pošiljate sproti: andrea.margan@zd-ptuj.si1 in dominika.verlak@zdptuj.si2
V primeru izjemnih okoliščin tudi izven »uradnih ur« kličite na 031 572 156 (Andrea Margan).

Tudi v naprej se bomo trudili slediti vašim potrebam v najkrajšem možnem času. Zaradi
omejenih kapacitet vas prosimo za razumevanje.

Lep pozdrav,
Dr. Andrea Margan dr. med. spec.
Predstojnica SPZVZ – ZD Ptuj
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