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IZVAJALCEM SOCIALNO VARSTVENIH
PROGRAMOV
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Zadeva:

Navodila za izvajanje socialnovarstvenih programov

Spoštovani,

dne 27. 3. 2020 ste od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v
nadaljevanju MDDSZ) prejeli navodila glede omejitev pri izvajanju socialnovarstvenih
programov v času epidemije koronavirusa SARS-CoV - 19, št. 181-10/2020/14. Navodila z dne
5. 5. 2020, št. 181-10/2020/27, nadomestijo navodila z dne 27. 3. 2020, št. 181-10/2020/14.
Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo
postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Iz tega razloga se lahko
začne postopno sproščanje omejitev pri izvajanju socialnovarstvenih programih. Zaenkrat je
mogoče pričeti z izvajanjem vseh aktivnosti, ki se lahko izvajajo individualno in kjer je mogoče
zagotoviti vse varnostne ukrepe v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v
nadaljnjem besedilu: NIJZ).
Skladno s sproščanjem ostalih sistemskih ukrepov nadalje prilagajajte izvajanje ostalih
aktivnostih v programih, pri čemer sledite navodilom in smernicam, ki jih objavljajo NIJZ,
Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za zaščito in reševanje ter druge pristojne institucije. Pri
namestitvenih programih bodite kljub sproščanju ukrepov previdni pri omogočanju obiskov, pri
čimer upoštevajte stroge higienske ukrepe.
Pri izvajanju programov svetujemo upoštevanje vseh splošnih ukrepov za zaščito pred okužbo z
novim koronavirusom, navedenih na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/preprecevanjeokuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.
 Priporočamo, da na vidnem mestu izobesite gradiva na temo umivanja in razkuževanja
rok, higiene kašlja ter pravilne namestitve mask.
 Zaposleni in uporabniki morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje,
bolečine v žrelu, povišana temperatura, motnje okušanja, vonja...).
 Pogost si umivajte ali razkužujejo roke (npr. z razkužilom na osnovi 60 do 80 %
alkohola).




Ne dotikate se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.
Upoštevajte higieno kihanja in kašljanja.

Prav tako smiselno uporabljate priporočila za izvajanje upravnih in drugih javnopravnih zadev
ob epidemije COVID-19, ki vam jih prilagamo dopisu.

mag. Cveto Uršič
državni sekretar

Poslati: naslovniku, elektronsko

