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COVID-19: NAVODILA ZA EPIDEMIOLOŠKO SLUŽBO OE NIJZ 
 

 

Epidemiološka služba OE opravlja epidemiološko anketiranje potrjenih bolnikov s COVID-19 in sodeluje 

pri obveščanju regijske zdravstvene službe o trenutnih strokovnih priporočilih. 

 

Epidemiolog OE oz. epidemiološka služba obravnava osebo s potrjenim COVID-19 in sicer opravi: 

 epidemiološko anketiranje (obrazec Epidemiološka anketa) osebe s potrjenim COVID-19; 

 osebi s potrjenim COVID-19 poda osnovne informacije glede izolacije in ji posreduje Navodila za 

osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v domači izolaciji; 

 osebi s potrjenim COVID-19 posreduje dokument Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi 

z novim koronavirusom, ter jo prosi, da ga posreduje vsem svojim tesnim kontaktom*. 

 osebo s potrjenim COVID-19 povpraša, ali ima naloženo aplikacijo OstaniZdrav in ji posreduje tele 

TAN kodo, v kolikor oseba to želi. 

 
*Opredelitev tesnih kontaktov 

Tesni kontakti so osebe, ki so bile v stiku z bolnikom s COVID-19 v roku 48 ur pred pojavom simptomov (oziroma 48 ur pred 

potrditvijo okužbe s SARS-CoV-2 pri asimptomatskih osebah) in v obdobju 14 dni po nastopu bolezni pri bolniku s COVID-19 

(oziroma 14 dni po potrditvi okužbe pri asimptomatskih osebah):  

 osebe iz skupnega gospodinjstva  

 vzgojno-izobraževalni kolektiv 

 sodelavci na delovnem mestu v istem prostoru  

 osebe, ki so bile v stiku med družabnimi aktivnostmi na način, ki omogoča prenos (npr. praznovanja, obiski na domu...) 

 potovanje v istem prevoznem sredstvu                             

 sočasna prisotnost v čakalnici zdravstvene ustanove 

 osebe, ki so bile v stiku s potrjenim primerom COVID-19, ki ni opisan zgoraj, pa obstaja možnost prenosa. 

 
Vsi zgoraj omenjeni dokumenti so objavljeni na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-
epidemiologi. 
 
Pošiljanje lahko poteka po elektronski ali navadni pošti. 
 

 

TESNI KONTAKT V ZDRAVSTVU 

 Oseba, izpostavljena bolniku ob zdravstveni oskrbi oz. v zdravstveni ustanovi: nezaščiten stik brez 

ustrezne osebne varovalne opreme zdravstvenih delavcev z bolnikom. 

Tesnim kontaktom v zdravstvu glede odsotnosti z dela oziroma premestitvi na drugo delovno mesto svetuje 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) zdravstvene ustanove. 

Pri presoji upošteva raven izpostavljenosti, delovno mesto zdravstvenega delavca (npr. delo z 

imunokompromitiranimi bolniki) in vzdržnost delovnih procesov zdravstvene ustanove ob naraščajočem 

pomanjkanju zdravstvenega osebja. 
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TESNI KONTAKT V DSO/SVZ 

 Oseba, izpostavljena bolniku ob zdravstveni oskrbi v DSO/SVZ: nezaščiten stik brez ustrezne 

osebne varovalne opreme zdravstvenih delavcev z bolnikom. 

Tesnim kontaktom v DSO/SVZ glede odsotnosti z dela oziroma premestitvi na drugo delovno mesto svetuje 

koordinacijska skupina, imenovana za izvajanje zdravstvene dejavnosti v posameznih DSO/SVZ. 


