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COVID-19: NAVODILA ZA EPIDEMIOLOGE OE NIJZ 

 

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

pri obveščanju regijske zdravstvene službe o trenutnih strokovnih priporočilih. Poleg v definiciji 

opredeljenih indikacij za testiranje bolnikov na COVID-19 se epidemiolog OE lahko odloči za testiranje 

na podlagi epidemiološke indikacije po njegovi presoji. 

 

Epidemiolog OE opravi epidemiološko anketiranje (glejte Epidemiološka anketa) in obravnava visoko 

rizične tesne kontakte. 

Obravnava tesnih kontaktov* 

1. Epidemiolog za zdrave visoko rizične tesne kontakte predlaga karanteno v domačem okolju, 

ki traja 14 dni od pozitivnega izvida pri bolniku s COVID-19 (za osebe, ki živijo v skupnem 

gospodinjstvu z osebo s potrjenim COVID-19) ali 14 dni od zadnjega tesnega stika s potrjenim 

primerom (za osebe, ki ne živijo v skupnem gospodinjstvu z osebo s potrjenim COVID-19). V 

kolikor oseba nima ustreznih pogojev za karanteno v domačem okolju (npr. neustrezni bivalni 

pogoji ali je to oseba, ki jo zaradi njenega zdravstvenega stanja COVID-19 najbolj ogroža), se 

karantena ali izolacija organizira v drugem nastanitvenem objektu. 

Visoko rizičnim tesnim kontaktom epidemiolog posreduje obvestilo za osebe v karanteni, 

pisna priporočila za ravnanje v karanteni  in tabelo za spremljanje zdravstvenega stanja (v 

primeru, ko oseba nima ustreznih pogojev za karanteno v domačem okolju in bo karantena 

organizirana v drugem nastanitvenem objektu, pa posreduje navodila za osebe v karanteni 

izven doma in tabelo za spremljanje zdravstvenega stanja). 

Epidemiolog na naslova karantena.mz@gov.si in nina.hrasovec@gov.si pošlje naslednje 

podatke osebe, ki ji je predlagana karantena: 

- ime in priimek osebe 

- datum rojstva osebe 

- stalni naslov 

- začasni naslov oz. naslov, kjer bo oseba bivala v času karantene 

- datum začetka in konca karantene 

 

2. Epidemiolog prosi bolnika, da svojim drugim tesnim kontaktom posreduje priporočila za 

druge tesne kontakte (glejte Navodila za osebe, ki so bile v tesnem stiku z bolnikom s COVID-

19), ki so dostopna na spletni strani NIJZ ali mu jih posreduje epidemiolog. 

 

3. Bolniku razloži koga uvrščamo med druge tesne stike. 
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*Opredelitev tesnih kontaktov (tesni kontakti so osebe, ki so bile v stiku z bolnikom s COVID-19 na 

spodaj opredeljen način v roku 48 ur pred pojavom simptomov in v obdobju 14 dni po nastopu 

bolezni pri bolniku s COVID-19) 

Visoko rizični tesni kontakt 

 Oseba, ki biva v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s COVID-19. 

 Visoko rizični tesni kontakt, o katerem presodi epidemiolog.  

Drug tesni kontakt 

 Oseba, izpostavljena bolniku na delovnem mestu ali v šoli – potrebno je opravljati delo v 

istem prostoru oz. v isti učilnici. 

 Osebe, ki sedijo na 2 sosednjih sedežih poleg bolnika v vseh smereh (levo ali desno od bolnika, 

pred ali za bolnikom), letalsko osebje, ki skrbi za potnike v delu letala, kjer je sedel bolnik, ali 

druge osebe, ki na letalu skrbijo za bolnika (po presoji epidemiologa so tesni kontakti glede na 

resnost simptomov pri bolniku in njegovo gibanje lahko tudi vse osebe v istem delu letala ali v 

istem letalu).  

 Osebe, ki so bile v stiku s potrjenim primerom COVID-19 med prostočasnimi in drugimi 

družabnimi aktivnostmi na način, ki omogoča prenos (npr. praznovanja, obiski na domu...) 

 Osebe, ki so bile v stiku s potrjenim primerom COVID-19, ki ni opisan zgoraj, pa obstaja 

možnost prenosa. 

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**. 

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***. 

 

Presoja o opredelitvi tesnih kontaktov je v domeni epidemiologa. 

 

**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. 

***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.  

 


