
 

 
Velenje, 10. 3. 2020 

 
 
UKREPI ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE ZA PREPREČITEV ŠIRITVE 
NOVEGA KORONAVIRUSA – COVID-19 
 

 
Zagotovili smo:  

- nadzor na vhodu v ZP Šoštanj (dežurna medicinska sestra na vhodnih vratih, 
ki povpraša paciente o zdravstvenem stanju – temperatura, kašelj, nahod, če 
so prišli iz potovanj iz držav, kjer je COVID-19 že potrjen), 

- zaščitno opremo (FFP3 zaščitna maska, vodoodporni plašč, očala, podaljšane 
nitrilne rokavice, kapo), za zdravnike, dipl. m. s., čistilce v infekcijskem boksu, 

- ustrezno opremili prostor (infekcijski boks), za pregled potencialno okuženih 
pacientov. Brisov nosno žrelnega prostora se v ZPŠ ne jemlje, ampak se 
pacienta napoti v ZD Velenje, 

- prevoznika za prevoz odvzetih brisov v Ljubljano – trikrat na dan (reševalci 
med tednom, taxi - sobota, nedelja, praznik).  

 
 
Namestili smo: 

- zvonca na vhodih v posvetovalnico predšolskih ambulant, za potrebe 
preventive predšolskih otrok in vhodu v predšolske ambulante, kjer vstopajo 
bolni otroci in kjer dežura medicinska sestra, ki izvaja triažo, 

- obvestila z navodili na vhodna vrata, kako ravnati v primeru suma na okužbo. 
 

V medije smo podali objavo z obvestilom in navodili, kako ravnati v primeru suma na 
okužbo s COVID-19 – Radio Velenje, VTV. Dali smo izjave za tednik Naš čas in 
Radio Celje.  
 
S pomočjo Civilne zaščite smo postavili mobilni zabojnik, ločen od vhodov v ZDV in 
ga  ustrezno opremili (z njim bomo pokrili potrebe občanov Mestne občine Velenje, 
Občine Šoštanj, Občine Šmartno ob Paki, Občine Nazarje, Občine Mozirje).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sprejeli smo:  

- navodila za delo pri obravnavi pacienta s sumom na okužbo z Korona virusom 
v SNMP in Navodilo za delo na posameznih deloviščih v PHE in DS, 

- protokol obravnave pacientov s sumom na Korona virus COVID-19,  
- navodilo za vodenje telefonskega razgovora s pacientom, ki kliče zaradi suma 

na okužbo s novim Korona virusom COVID-19, 
- namestili opozorila za spoštovanje 177. člena Kazenskega zakonika – v 

primeru nespoštovanja navodil, kazenska odgovornost. 
 

 
 
Zagotavljamo dnevne sestanke članov Strokovnega sveta, ki sprotno obravnava 
nastale situacije. 
 
Vzpostavili smo sodelovanje s koncesionarji in vodstvom v ZD Nazarje. 
 
Posredovali smo priporočilo za prepoved obiskov v Domu za varstvo odraslih Velenje 
in Centru starejših Zimzelen, kjer izvajamo zdravstveno oskrbo. 
 
Sproti obveščamo zaposlene o: 

o izvajanih aktivnostih povezanih s COVID-19, 
o spremembah navodil za ravnanje,  
o organiziranju delavnic za pravilno uporabo zaščitne opreme in 
o pravilnem odvzemu brisa iz nosno-žrelnega prostora ter 
o zagotavljanju varnega transporta kužnin.  

 
Odvzetih je bilo 18 brisov, ki so bili vsi negativni. 

 
 
Pripravil: mag. Janko Šteharnik, l. r. 


