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Načrt za izvajanje aktivnosti in 

preprečevanje prenosa okužbe z 

virusom COVID -19  

ter zagotavljanje neprekinjenega 

dela v času kriznih razmer 

v Domu sv. Jožef  
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NAMEN NAČRTA 

Za preprečevanje prenosa COVID -19 smo v Domu sv. Jožef sprejeli različne ukrepe, 

ki nam bodo omogočali nemoteno delo in posledično zmanjšali možnost pojava okužbe 

tako pri stanovalcih, kot zaposlenih. 

Po priporočilih in navodilih Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje ter Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije,  smo pripravili različne 

protokole za obravnavno zaposlenih ter stanovalcev ob sumu na COVID 19 in 

obravnavno stanovalcev s potrjeno okužbo z COVID 19. 

Sprejeti protokoli :  

• protokol I. : Ob sumu da je bil zaposleni izpostavljen osebi, ki ni potrjen primer 

COVID -19 

• protokol II. : Ob sumu, da je bil zaposleni izpostavljen potrjenemu primeru 

COVID- 19 

• protokol III. : Obravnava stanovalca ob sumu na COVID 19  

• protokol IV. : Priporočila ob smrti stanovalca ( s sumom ali potrjeno okužbo na 

COVID 19) 

• protokol V. : Načrt obravnave stanovalcev z neozdravljivo napredovalo 

boleznijo (paliativna oskrba) 

 

Z natančnim planiranjem želimo predvideti vse vire in potrebne informacije za delo ter 

zagotoviti neprekinjeno delo  v kriznih razmerah.  

Načrt zagotavlja: 

• učinkovito organizacijo in koordinacijo celotnega delovanja zavoda, 

• ustrezno informiranje in učinkovitost kadrovskih virov za delovanje ključnih 
dejavnosti, 

• zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, 

• večjo zdravstveno varnost, osveščenost ljudi ter višjo stopnjo znanja, 

• učinkovitost organizacije, 

• zmanjševanje  negativnega vpliva in motenj, ki jih povzroči krizna situacija  na 
normalne delovne procese. 

 

Da se bomo lahko čim bolj učinkovito spopadli s COVID – 19, smo pripravili  in 

načrtovali nujno potrebne aktivnosti, ki smo jih razdelili na aktivnosti, ki jih izvajamo, 

ko v Domu še nimamo primera okužbe, ter aktivnosti, ki jih bomo izvajali v kolikor se 

bodo pri zaposlenih ali stanovalcih pojavili primeri okužbe s COVID – 19. 
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NAČRT OBRAVNAVE, KO V DOMU SV. JOŽEF ŠE NI SUMA/POTRJENE 

OKUŽBE S COVID - 19 

Tako stanovalce in zaposlene se redno opozarja na dosledno spoštovanje in 

upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužb, predvsem na higieno rok 

(umivanje in razkuževanje) uporabo zaščitnih mask in osebne varovalne opreme, ter 

vzdrževanje primerne razdalje (vsaj 1,5 metra) pri osebnih kontaktih. 

Na podlagi navodila MDDSZ je dom za vse obiskovalce zaprt od 06.03.2020. Od  
18.3.2020 je prepovedan tudi vnos različnih paketov, pripravljenih s strani bližnjih.  Za 
stanovalce velja stroga prepoved izhodov, kjer bi bil mogoč osebni stik z zunanjimi 
osebami (sprehod v center mesta, trgovine, banke, pošte, frizerji, itd.).  
 
Vse aktivnosti za stanovalce potekajo individualno po sobah ali po etažnih jedilnicah v 
manjših skupinah ob upoštevanju ustrezne razdalje (vsaj 1,5 metra). Nekatere 
dejavnosti se prenašajo iz Emine kapele preko domske televizije. 
 
Vsa vhodna vrata v Dom sv. Jožef so zaklenjena, vrata na recepciji se odpro samo po 

presoji receptorja (pošta, dostava potrebnega materiala za dom).  

V času prepovedi obiskov se informacije  svojcem predajajo prek telekomunikacijskih 

sredstev (telefon, elektronska pošta, pisemska pošta) in z objavami na spletni in 

Facebook strani Doma sv. Jožef.   

 

Za komunikacijo stanovalcev (ki nimajo svojih mobilnih ali stacionarnih telefonov) z 

njihovimi svojci, jim je dana možnost komunikacije na različne načine. Od ponedeljka 

do petka, med 10. in 11. uro dopoldne ter med 14. in 15. uro popoldne, so jim na voljo  

naslednje možnosti: 

• mobilna številka: 070-833-462, 

• »WhatsApp« in »Viber« aplikaciji: 070-833-462, 

• aplikacija »Skype«: dom.jozef@gmail.com 

Svojcem umirajočih stanovalcev je omogočen obisk (1 zdrava oseba). V primeru 

takšnega obiska se, pred vstopom v Dom, svojec obleče v osebno varovalno opremo. 
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Preventivni splošni ukrepi ter aktivnosti : 

• vse zaposlene in stanovalce se sprotno seznanja (oglasne deske, zloženke, 

pisno in slikovno gradivo, videoposnetki),  z osnovnimi značilnostmi bolezni 

COVID – 19 (kako se prenaša in ukrepi za preprečevanje),  

• informiranje vseh zaposlenih in stanovalcev (oglasne deske, zloženke, pisno in 

slikovno gradivo, videoposnetki)  o potrebnih ukrepih za preprečevanje, 

možnosti nastanka in širjenje okužbe, 

• vse zaposlene se seznanja s pravilno uporabo osebne zaščitne opreme ter 

pralnih mask (ogled videoposnetkov o pravilni uporabi), 

• vsi zaposleni vsak dan pri delu uporabljajo zaščitne maske, 

• zaposleni pazijo na svoje zdravje in si pred prihodom na delo in odhodom 

domov izmerijo temperaturo ter spremljajo ostale simptome (nahod, kašelj, 

slabo počutje, bolečine v žrelu, grlu), 

• vsakodnevno se spremlja tudi zdravstveno stanje stanovalcev (merjenje 

temperature in spremljanje ostalih simptomov : nahod, kašelj, slabo počutje, 

bolečine v žrelu, grlu), 

• če imajo zaposleni ali njihovi ožji družinski člani nekatere od simptomov bolezni 

(povišana temperatura, kašelj, glavobol, nahod, bolečine okončin, oteženo 

dihanje itd.), ostanejo doma in ravnajo v skladu s sprejetimi protokoli (odvzem 

brisa), 

• zaposleni morajo dosledno upoštevati navodila o preventivnih postopkih za 

preprečevanje okužb, 

• dosledno je potrebno izvajati higieno rok (umivanje in razkuževanje rok, 

uporaba rokavic, tehnika nedotikanja, brez nakita, pristriženi, negelirani nohti), 

• dosledno izvajanje higiene rok ter higiene kašljanja in kihanja,  

• izogibanje dotikanja oči, nosu in ust z rokami, 

• osebna urejenost (vsak dan čista delovna obleka, če je le mogoče naj se je ne 
slači preko glave, umazano delovno obleko je potrebno odložiti v koš za perilo), 

• vzdrževanje, čiščenje in razkuževanje prostorov (upoštevanje ukrepov in 
izvajanje čiščenja glede na tveganje), 

• ne sklicuje se sestankov, ki jih je mogoče izpeljati na način, da ni fizične 
prisotnosti (predaje službe potekajo s čim manj ljudmi, in v večjem prostoru, kjer 
je možno zagotoviti primerno medsebojno oddaljenost – vsaj 1,5), 

• pri malici zaposlenih je jedilnica pripravljena tako, da je zagotovljena primerna 
medsebojna oddaljenost (vsaj 1,5 m) 

• okrepitev interne komunikacije in redno informiranje vseh zaposlenih, 

• povezovanje in izmenjava izkušenj z drugimi institucijami, 

• odpovedana je udeležba zaposlenih na vseh izobraževanjih, 

• odpovedani so vsi dogodki v Domu sv. Jožef (izobraževanja, koncerti, razstave, 
ipd.), 

• ukinjena je dostava kosila na dom, 

• v tajništvu je spremenjen delovnik (od 7.00 – 13.00 ure in od 13.00-19.00 ure), 

• v kuhinji sta vzpostavljeni dve ekipi, ki se izmenjujeta, 
 
 

http://ustavimo-gripo.si/index.php/kako_se_zascititi/preventiva/
http://ustavimo-gripo.si/index.php/kako_se_zascititi/preventiva/
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• tisti zaposleni, ki lahko (pisarne) delajo od doma, 

• zaposlenim se odsvetujejo privatna druženja v večjih skupin, 

• z doslednim izvajanjem standardnih postopkov za obvladovanje okužb 
zmanjševati tveganje za širjenje okužb dihal, 

• v tajništvu je pripravljen seznam zaposlenih s kontaktnimi številkami (imenovani 
so namestniki vseh vodij služb), 

• stanovalcem pomagamo pri urejanju nujnih zadev (plačilo položnic, katerega se 
ne da odložit, nakup stvari, ki jih iz trgovine nujno rabijo, ipd.), 

• pred vhodom v Dom je pripravljeno razkužilo za čevlje, 

• vodje posameznih služb v sodelovanju s poslovodstvom poskrbijo za 
nadomestilo odsotnih zaposlenih na delovnem mestu. 
 

Zaposleni morajo tako v službi kot doma ravnati skladno z navodili strokovne javnosti 

za preprečevanje nalezljivih bolezni kot tudi navodil, ki so jih prejeli s strani 

nadrejenih. 
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Protokol I : 

 

 

OB SUMU, DA SMO BILI IZPOSTAVLJENI OSEBI, KI NI POTRJEN 

PRIMER COVID 19 (visokorizični stik), OBSTAJA PA SUM DA JE  

ALI, 

DA SMO BILI V NIZKOTVEGANEM KONTAKTU S POTRJENIM 

PRIMEROM COVID -19 

 ZDRAVSTVENI DELAVEC KI JE BIL IZPOSTAVLJEN, BREZ USTREZNE ZAŠČITE, 

OSEBI (STANOVALCU, SODELAVCU ALI DRUŽINSKEMU ČLANU) , KI JE 

MORDA OKUŽENA S COVID -19 (visokorizični stik), VENDAR ŠE NIMA 

OPRAVLJENEGA DIAGNOSTIČNEGA TESTIRANJA ALI PA GA IZ RAZLIČNIH 

RAZLOGOV NE BO OPRAVIL NAJ :  

- NOSI OBIČAJNO KIRURŠKO MASKO VES ČAS, KO JE V STIKU S 

STANOVALCI ALI SODELAVCI 

- SKRBNO UPOŠTEVA HIGIENSKA PRIPOROČILA 

- SKRBNO SPREMLJA SVOJE ZDRAVSTVENO STANJE V OBDOBJU 

14 DNI 

 

ZDRAVSTVENI DELAVEC, KI JE BIL ZARADI POZITIVNEGA TESTA V 

SAMOIZOLACIJI,  

MORA PRED VRNITVIJO NA DELO OPRAVITI TESTIRANJE IN PREDLOŽITI 

NEGATIVNI IZVID. 

NIZKO TVEGANI KONTAKT JE KONTAKT S POTRJENIM PRIMEROM COVID-

19, KADAR JE BIL ZDRAVSTVENI DELAVCEV OB KONTAKTU OD TAKŠNE 

OSEBE ODDALJEN 1,5M.  

PREVENTIVNO NAJ ZDRAVSTVENI DELAVCEV V TAKEM PRIMERU : 

- SAMOOPAZUJE SVOJE ZDRAVSTVENO STANJE 14 DNI PO 

NETVEGANEM KONTAKTU 

 
ČE ZDRAVSTVENI DELAVEC ZNORAJ 14 DNI PO  NETVEGANEM KONTAKTU 

ALI PRI VISOKORIZIČNEM STIKU  

ZBOLI S : PREHLADNIMI ZNAKI, VROČINO, TEŽKO DIHA IN KAŠLJA  

NAJ NEMUDOMA PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DELA 

TER  

POKLIČE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO : 070 457 664 (SPLOŠNA 

BOLNIŠNICA CELJE), vsak dan med 8.00-16.00 

KJER SE DOGOVORI ZA ODVZEM BRISA. 



 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                            DOM SV. JOŽEF  

 Plečnikova 29, 3000 Celje,  
                                                                                                                           Slovenija 

                                                                                                                                                          tel.: (+386)(0)59 073 800 

 

Protokol II. : 

 

 

OB SUMU, DA SMO BILI  IZPOSTAVLJENI POTRJENEMU 

PRIMERU COVID 19  

 ZDRAVSTVENI DELAVEC KI JE BIL IZPOSTAVLJEN,  

BREZ USTREZNE ZAŠČITE, BOLNIKU (STANOVALCU, SODELAVCU ALI 

DRUŽINSKEMU ČLANU) S COVID-19,  

NEMUDOMA ZAPUSTI DELOVNO MESTO IN OSTANE DOMA ZA 

OBDOBJE 6 DELOVNIH DNI 

PO PRETEKU 7. DNEVA (6 DELOVNIH DNI IN 1 DAN VIKENDA – 

NEDELJA) SE ZDRAVSTVENEGA DELAVCA TESTIRA NA OKUŽBO (ČE 

SE PREDHODNO PRI NJEM ŽE NISO POJAVILI ZNAKI/SIMPTOMI OKUŽBE 

S COVID -19). 

TESTIRA SE DVAKRAT V 24 URAH. 

ZDRAVSTVENI DELAVEC, KI 

IMA  

DVA NEGATIVNA TESTA  

SE BREZ OVIR VRNE V 

DELOVNI PROCES 

ZDRAVSTVENI DELAVEC, KI IMA PRVI 

ALI DRUGI TEST POZITIVEN  

MORA BITI V DOMAČI SAMOIZOLACIJI 

IN SE  

PONOVNO TESTIRA 14. DAN  

OD NEZAŠČITENEGA STIKA Z 

BOLNIKOM. 

O SUMU  IZPOSTAVLJENOSTI COVID 19 ZDRAVSTVENI DELAVEC 

OBVESTI  

SVOJEGA OSEBNEGA ALI DEŽURNEGA ZDRAVNIKA 

ZDRAVSTVENI DELAVEC,  

KI JE BIL ZARADI POZITIVNEGA TESTA V SAMOIZOLACIJI,  

MORA PRED VRNITVIJO NA DELO OPRAVITI TESTIRANJE IN  

PREDLOŽITI NEGATIVNI IZVID. 
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Protokol III. : 

 

 

OBRAVNAVA STANOVALCA OB SUMU NA  
COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPTOMI OKUŽBE DIHAL, PRI KATERIH PRI STANOVALCU 

POSUMIMO NA COVID 19: 

- PREHLADNI ZNAKI: IZCEDEK IZ NOSU 

- VROČINA,  

- KAŠELJ 

- TEŽKO DIHANJE 

OBVESTIMO AMBULANTNO SESTRO OZ. ODGOVORNO SESTRO 

 

STANOVALEC OSTANE V  IZOLACIJI V SVOJI SOBI.  

V KOLIKOR JE SUM NA COVID 19 PRI STANOVALCU, KI BIVA V DVOPOSTELJNI 

SOBI, POSTANE CELOTNA SOBA IZOLACIJSKA. 

STANOVALCU NADENEMO KIRURŠKO MASKO. 

 

ČE SE IZBRANI OSEBNI ALI DEŽURNI 

ZDRAVNIK,  

PO PRESOJI NE ODLOČI ZA ODVZEM 

BRISA OZIROMA STANOVALCA  

NE NAPOTI V BOLNIŠNICO,  

STANOVALCA IZ NJEGOVE SOBE, V 

IZOGIB ŠIRJENJA OKUŽBE PO DOMU, 

LOČIMO OD OSTALIH STANOVALCEV 

IN GA ODPELJEMO V PROSTORE ZA 

IZOLACIJO (MARIJINA HIŠA)  

ČE IZBRANI OSEBNI ALI DEŽURNI  

ZDRAVNIK STANOVALCA NAPOTI  

NA ODVZEM KUŽNIN (BRISA)  

SE ZA NAROČILO BRISOV POKLIČE  

MOBILNO EKIPO SB CELJE NA  

TELEFONSKO ŠTEVILKO : 

030 203 800 

(vsak dan, med 7.30 in 19.30 uro) 

ZDRAVSTVENI DELAVEC TAKOJ PRIČNE Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE 

OPREME (MASKA, ZAŠČITNA OČALA, ZAŠČITNI PLAŠČ IN ZAŠČITA ZA ČEVLJE) 

IZVAJATI JE POTREBNO SKRBNO IN DOSLEDNO KAPLJIČNO IN KONTAKTNO 

IZOLACIJO! 
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Protokol V. : 

 

                         

NAČRT OBRAVNAVE STANOVALCEV Z NAPREDOVALO, NEOZDRAVLJIVO 

KRONIČNO BOLEZNIJO 

 

 
Kadar pri stanovalcih opazimo enega ali več spodaj navedenih stanj : 

- Nenačrtovane sprejeme v bolnišnico 

- Funkcionalno stanje je slabo ali se slabša, možnosti izboljšanja so omejene 

- Odvisnost od drugih zaradi napredovanja telesnih in/ali duševnih zdravstvenih 

problemov 

- Povečana potreba skrbnika po pomoči in podpori 

- Hujšanje, podhranjenost, majhna mišična masa 

- Persistentni simptomi kljub optimalni farmakološki obravnavni bolezni 

- Želja za prekinitev ali odklonitev zdravljenja, želja po usmerjenosti obravnave 

v kakovost življenja, želja posameznika ali družine po paliativni oskrbi;  

Stanovalca in njegove svojce napotimo na pogovor k domskemu zdravniku, kjer se 

dogovorijo glede nadaljnje oskrbe 

• Kadar se stanovalec in njegovi svojci 

po pogovoru z zdravnikom odločijo, da 

ne želijo bolnišnične obravnave, 

zdravnik to vpiše v zdravstveni karton 

stanovalca (paliativna oskrba). 

 

• Za stanovalca se pripravi individualno 

prilagojeno obvladovanje problemov 

(telesnih, duhovnih, psiho-socialnih) v 

obdobju obravnave neozdravljive 

bolezni. 

 

 

• Poleg  dnevne oskrbe se pri 

stanovalcu izvajajo tudi vsi ukrepi za 

lajšanje motečih simptomov kot so 

bolečina, nemir dispnea- težka sapa, 

slabost- bruhanje, zaprtost. 

 

• Kadar se stanovalec in njegovi svojci 

po pogovoru z zdravnikom odločijo, 

da želijo bolnišnično obravnavo, 

zdravnik to vpiše v zdravstveni 

karton stanovalca. 

• Ob poslabšanju motečih 

simptomov kot so bolečina, nemir 

dispnea- težka sapa, slabost- 

bruhanje, zaprtost, zdravnik 

stanovalca napoti na nadaljnjo 

bolnišnično obravnavo. 

 

Če pri stanovalcu opazimo simptome okužbe dihal (izcedek iz nosu, vročina, kašelj, 

težko dihanje) pri katerih posumimo na COVID 19, ravnamo v skladu s sprejetimi 

protokoli obravnave. 
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NAČRT OBRAVNAVE V PRIMERU IZBRUHA 

COVID – 19 

 

Načrt obravnave v primeru izbruha COVID -19 v Domu sv. Jožef je pomemben za 

preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Ta načrt je pripravljen v skladu s trenutno 

razpoložljivimi informacijami ter priporočili in navodili in se bo po potrebi popravljal in 

dopolnjeval. 

Ob večjem številu obolelih stanovalcev je potrebno zagotavljati: 

• izolacijo stanovalcev ( Marijina hiša : 3 nadstropje (11 sob), kohortna izolacija : 
Slomškova in Kardinalova dvorana) 

• identificirati ključne in nepogrešljive aktivnosti za zagotavljanje normalnega 
poteka dela 

• dosledno izvajanje programa preprečevanja bolnišničnih  

• dosledno upoštevanje navodil za strokovno javnost, ki jih je izdal NIJZ, 

• načrtovanje zdravstvene nege in oskrbe stanovalcev (vzdrževanje osebne 
higiene po obstoječih merilih) 

• razporeditev ločene ekipe, ki bo pokrivala območje izolacije (da zaposleni ne 
prehajajo med zdravimi stanovalci in stanovalci s sumom ali okužbo na COVID 
-19) 

• vhod s parkirišča (Marijina hiša) bo namenjen samo zaposlenim, ki bodo 
oskrbovali stanovalce v izolaciji; ta vhod bo namenjen tudi zunanjim službam 
(npr. reševalci, zdravniki), ki bodo prihajali do stanovalcev v izolaciji, 

• delo zaposlenih, ki bodo skrbeli za stanovalce v izolaciji, se organizira v dveh 
izmenah (12 ur / 7 dni v tednu) 

• zagotovitev ločene garderobe (Jožefova dvorana) za zaposlene, ki bodo skrbeli 
za stanovalce v izolaciji, 

• zagotovitev ločene evidence prihodov in odhodov na delo (ročno vodeno), 

• zagotovitev ločenih medicinskih pripomočkov, ki se ne prenašajo v druge 
prostore (dozirniki za zdravila, merilniki krvnega tlaka, ipd.) 

• po vseh nadstropjih bodo odstranjeni baloni  na avtomatih z vodo (da le-ti ne 
bodo v uporabi) 
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Delovno skupino ki bo, v primeru izbruha COVID – 19, skrbela za koordinacijo 

vseh dejavnosti v času epidemije, sestavljajo:  

 

Ime  Telefon e-pošta Funkcija Zadolžitve  

Jože 
Planinšek 

041 
694 
621 

joze.planinsek@jozef.si Direktor 
Doma sv. 
Jožef 

• Sprejemanje 
potrebnih 
ukrepov  

• Spremljanje 
dogajanja na 
nacionalni ravni 

Irena Švab 
Kavčič 

059 
073 
801 

irena.svabkavcic©jozef.si Ravnateljica 
varstva 
starejših 

• Skrb za 
komunikacijo 
znotraj delovne 
skupine 

• Skrb za 
komunikacijo z 
vodji 
posameznih 
služb 

• Skrb za 
naročilo OVO  

• Razporejanje 
zadolžitev 
znotraj skupine 

Lidija Gaber 059 
073 
808 

Lidija.gaber@jozef.si Vodja ZNO • Razporejanje in 
nadomeščanje 
manjkajočih 
zaposlenih 

• Skrb za 
komunikacijo s 
svojci in 
zakonitimi 
zastopniki 
stanovalcev 

prim.Andrej 
Žmavc,  
dr. med. spec. 
druž. med. 

059 
073 
867 

 Zdravnik v 
ambulanti 
DSJ 

• Skrb za 
zdravstveno 
oskrbo 
stanovalcev 

• Komunikacija s 
svojci 

mag. Franc 
Vindišar, 
dr.med. spec. 
spl. kirurg. in 
travmatologije 

041 
795 
320 
 
 

strokovni.direktor@sb-celje.si Koordinator 
imenovan s 
sklepom 
ministra 

 

• Prerazporejanje 
in usklajevanje 
dela 
zdravstvenega 
kadra v celjski 
regiji za 

mailto:joze.planinsek@jozef.si
mailto:Lidija.gaber@jozef.si
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 041 
346 
344 

zagotovitev 
zdravstvene 
oskrbe 

prim. dr. 
Alenka Trop 
Skaza, dr. 
med. 

03/ 425 
12 00 

Alenka.skaza@nijz.si NIJZ, OE 
Celje 

• spremljanje 
poteka izbruha 
in beleženje 
novih primerov 
med stanovalci 
in zaposlenimi 
ter spremljanje 
učinkovitosti 
izvajanja 
preventivnih 
ukrepov 

Zdenka 
Kramar 
mag.zdr.nege  

040 
455 
366 

Zdenka.kramar123@gmail.com Koordinator 
za področje 
zdr.nege 
Zbornice – 
Zveze 

• pomoč pri 
zagotavljanju 
medicinskih 
sester in 
drugega 
zdravstvenega 
osebja 

• svetovanje pri 
ukrepov  
preprečevanja 
in obvladovanja 
epidemije 

 

IZVAJANJE IZOLACIJSKIH UKREPOV OB IZBRUHU COVID – 19 

 (sum ali potrjena okužba) 

Izolacijski ukrepi se bodo izvajali,  v skladu z načrtom za izvajanje aktivnosti in 

preprečevanje prenosa okužbe. 

Nastanitvene zmogljivosti Doma sv. Jožef v Marijini hiši, ki so sicer namenjene 

udeležencem različnih prireditev in dejavnosti ter organiziranim skupinam, bodo v 

primeru izbruha okužbe, namenjene izolacijskim ukrepom. 

Stanovalci, pri katerih bo sum na okužbo ali potrjena okužba na COVID-19 bodo iz 

sob, kjer bivajo, preseljeni v prostore namenjene izolaciji. 

Ti prostori so :  

• Marijina hiša : 3 nadstropje (11 sob) za pokretne stanovalce s sumom na okužbo 
ali potrjeno okužbo , 

• Marijina hiša :  kohortna izolacija : Kardinalova dvorana – nepomični stanovalci 
s potrjeno okužbo na COVID – 19 (za 30 stanovalcev), Slomškova dvorana – 
nepomični stanovalci s sumom na okužbo (za 30 stanovalcev),  

• Martina hiša : v primeru dodatnih potreb se bo kohortna izolacija izvajala tudi v 
kleti – telovadnica. 
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V  primeru suma ali potrjene okužbe s COVID – 19 pri stanovalcih, ki zaradi 

napredujoče demence (oskrba IV) bivajo na gospodinjski skupini (IGS), se bomo 

odločali individualno ali bo stanovalec premeščen v prostore namenjene izolaciji 

(Marijina hiša) ali bo ostal na gospodinjski skupini. Če bi za stanovalca, zaradi 

napredujoče demence, selitev v druge prostore predstavljala prevelik stres, in bo le-ta 

s sumom ali potrjeno okužbo ostal na IGS, bomo celotno gospodinjsko skupino 

obravnavali kot prostor za izolacijo in temu prilagodili tudi način dela (1 bolničar , 

12urna izmena / 7 dni v tednu, uporaba osebne varovalne opreme). 

 

V primeru, da se bo stanovalcu, v Domu sv. Jožef, zdravstveno stanje poslabšalo do 

te mere, da bo potreboval intenzivno zdravstveno oskrbo, pa tega v Domu ne bo 

mogoče izvajati, bo stanovalec po predhodnem posvetu in z mnenjem zdravniškega 

konzilija Splošne bolnišnice Celje, premeščen v bolnišnico. 

 

Načrt aktivnosti po posameznih službah :  

SLUŽBA UKREPI 

ZDRAVSTVENA 
NEGA IN OSKRBA 

•  spoštovanje in uporaba previdnostnih ukrepov standardne, 
kontaktne in kapljične izolacije 
 

• za izvajanje nege in oskrbe se določi ekipa, ki skrbi samo za 
stanovalce s sumom/okužbo COVID-19 (en tehnik, en ali 
dva bolničarja) 
 

• ob izvajanju zdravstvene nege in oskrbe osebje uporablja 
vso priporočeno OVO (rokavice, zaščitni plašč, zaščitni 
vizir/očala, zaščitne maske (kirurška maska tipa IIR ali 
maska FFP3) 
 

• v primeru pomanjkanja osebja se bomo povezali s civilno 
zaščito, lokalno skupnostjo ter izvajalci zdravstvenih storitev 
za pomoč pri nadomeščanju manjkajočih zdravstvenih in 
drugih kadrov 
 

• inkontinenčni material (podloge, vložke, plenice) se odlaga v 
modre plastične vreče, ki morajo biti ustrezno označene 
(infektivni odpadki) 
 

• osebno varovalno opremo se odlaga v modre plastične 
vreče, ki morajo biti ustrezno označene (infektivni odpadki)  
 

• zaščitna očala/vizir se po uporabi razkuži z ustreznimi 
alkoholnimi robčki ali uporabo razkužila (kontaktni čas 
delovanja razkužila mora biti vsaj 1 minuto; po pretečenem 
času se očala/vizir temeljito očistijo s papirnato brisačko). 
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• prostore izolacije je potrebno večkrat na dan prezračiti (prvo 
prezračevanje v jutranjem času, ki traja 20 minut nato pa na 
vsaki 2 uri za 10 minut) 

 

ZDRAVNIK • pri delu uporablja osebno varovalno opremo ((rokavice, 
zaščitni plašč, zaščitni vizir/očala, zaščitne maske (kirurška 
maska tipa IIR ali maska FFP3) 
 

ČIŠČENJE • prostore v Marijini (in po potrebi Martini) hiši, namenjene 
izolaciji,  in okolico postelje s stanovalcem čisti za to 
usposobljeno osebje - strežnica (vsaj 2x dnevno) 
 

• pri čiščenju strežnica uporablja vso priporočeno OVO 

(rokavice, zaščitni plašč, zaščitni vizir/očala, zaščitne maske 

(kirurška maska tipa IIR ali maska FFP3) 

 

• potrebna je ustrezna dezinfekcija okolice postelje in 
celotnega prostora skupaj s sanitarijami 
 

• prav tako se za čiščenje uporablja voziček, ki se ga 
uporablja samo v prostorih namenjenim izolaciji in nikjer 
drugje 
 

• v primeru izbruha se bomo natančneje dogovorili za točne 
ure (kdaj se bodo prostori čistili) 

PRALNICA • za pranje perila se zagotovijo ločene poti transporta čistega 
in umazanega perila (v ta namen se uporablja  samo dvigalo 
pri Kardinalovi dvorani, ki se po vsakem transportu razkuži) 
 

• perilo se zbira v posebej za to namenjene vreče 
 

• osebje v pralnici se pri rokovanju s tem perilom ustrezno 
zaščiti (predpasnik, kirurška maska, zaščitne rokavice) 

 

• perilo se v pralnici opere strojno najmanj na 60°C 
 

• v primeru izbruha se bomo natančneje dogovorili za točne 
ure transporta perila (kdaj bo čistilka opravila čiščenje in 
dezinfekcijo dvigala) 

 
 

KUHINJA • za dostavo obrokov v prostore namenjene izolaciji se 
zagotovijo čiste/nečiste poti za transport hrane in čaja.  
 

• za transport hrane se bosta uporabljala dva transportna 
vozička (uporabljala se bosta samo za stanovalce v izolaciji 
in bosta ločena od ostalih)- po vsaki uporabi se bosta 
temeljito razkužila 
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• umazana posoda in pribor se bo po uporabi, pred 
transportom nazaj v kuhinjo, odlagala v posodo z vročo 
vodo 
 

• zaposleni v kuhinji se bodo pri rokovanju z umazano posodo 
pripeljano iz prostorov namenjenim izolaciji, ustrezno 
zaščitili (predpasnik, kirurška maska, zaščitne rokavice) 
 

• v kuhinji se umazana posoda iz prostorov za izolacijo zbira 
in čisti na posebej za to določenem mestu 

 

• v primeru izbruha se bomo natančneje dogovorili za točne 
ure transporta hrane (kdaj bo čistilka opravila čiščenje in 
dezinfekcijo dvigala) 

 

 

Ukrepi pri večjem številu obolelih zaposlenih: 

• prerazporeditev delavcev na nujna področja za delovanje doma usklajujejo 
vodje služb med seboj, 

• načrtovanje kriznega razporeda delovnega časa in fleksibilnejše razporejanje 
delovnega časa, 

• povezovanje s koordinatorko na projektu Dolgotrajne oskrbe (pomoč zaposlenih 
s projekta) 

• aktiviranje študentov, ki so delali v domu preko počitnic, 

• usposabljanje in izobraževanje nadomestnih delavcev, 

• zagotavljanje delovanja z minimalnim možnim številom zaposlenih. 
 

Ostali ukrepi: 

• zagotovitev materialnih pogojev za varno delo (razkužila, pripomočki za osebno 
zaščito,..) v vseh službah doma, 

• povezovanje in izmenjava izkušenj z drugimi institucijami. 
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IZVAJANJE IZOLACIJSKIH UKREPOV V VARSTVU STAREJŠIH 

(stanovalci brez suma ali okužbe) 

Obravnava stanovalcev brez okužbe poteka kot običajno in v skladu z obstoječimi 

standardi in strokovnimi normativi. 

• dosledno se upoštevajo vsi standardni higienski ukrepi, ki jih zaposleni izvajajo 

pri vsakem stanovalcu, 

• higiena rok (umivanje rok, razkuževanje rok, uporaba rokavic, tehnika ne-

dotikanje in nega rok), 

• vsakodnevno se pozorno spremlja zdravstveno stanje stanovalcev (merjenje 

temperature in spremljanje ostalih simptomov : nahod, kašelj, slabo počutje, 

bolečine v žrelu, grlu), 

• ukinejo se vse skupinske aktivnosti, ki so do sedaj potekale v manjših 

skupinah po etažnih jedilnicah, 

• ukinejo se skupni obroki po vseh skupnih jedilnicah (vsi stanovalci prejmejo 

obroke v svoje sobe), 

• stanovalci naj ne zapuščajo svojih sob, v kolikor to ni potrebno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                            DOM SV. JOŽEF  

 Plečnikova 29, 3000 Celje,  
                                                                                                                           Slovenija 

                                                                                                                                                          tel.: (+386)(0)59 073 800 

Protokol IV. : 

 

• svojci se bodo lahko, od pokojnega stanovalca, poslovili v skladu s priporočili 

NIJZ (oblečeni v osebno zaščitno opremo, na primerni razdalji), 

 

• ko pride po pokojnega stanovalca pogrebna služba, jim naročimo da s seboj 

prinesejo dve novi polietilenski vreči, ki potem ostaneta v Domu. 

  

         Celje, dne 06.04.2020           Jožef Planinšek, l.r. 

                                         direktor 

PRIPOROČILA OB SMRTI STANOVALCA 
(S SUMOM ALI POTRJENO OKUŽBO NA  

COVID -19) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENO OSEBJE, KI IZVAJA OSKRBO UMRLEGA STANOVALCA 

(S SUMOM ALI POTRJENO OKUŽBO NA COVID – 19) SI MORA PRED 

TEM NAMESTITI OSEBNO VAROVALNO OPREMO : 

- ZAŠČITNA OČALA/VIZIR 

- ROKAVICE (NITRILNE) 

- ZAŠČITNA MASKA (FFP3) 

- ZAŠČITNI PLAŠČ 

 

 UMRLEGA STANOVALCA (S SUMOM ALI POTRJENO OKUŽBO NA 

COVID – 19) SE NATO NAMESTI V DVE SANITARNI (POLIETILENSKI) 

VREČI ZA UMRLE. 

PO ZAPRTJU PRVE VREČE SE CELOTNO POVRŠINO VREČE OD ZUNAJ 

POBRIŠE Z RAZKUŽILOM ZA POVRŠINE TER NATO PRVO VREČO Z 

UMRLIM DA V DRUGO VREČO. 

POSTELJO STANOVALCA SE MORA PRED PREVOZOM IZ NJEGOVE 

SOBE RAZKUŽITI 

PRED ODHODOM IZ SOBE SI MORA ZDRAVSTVENO IN DRUGO 

OSEBJE ODSTRANITI OSEBNO VAROVALNO OPREMO 

OSEBNA VAROVALNA OPREMA SE ZAVRŽE KOT INFEKTIVNI 

ODPADEK. 

OB PREVOZU POSTELJE UMRLEGA, KO JE POKOJNI STANOVALEC ŽE 

V DVEH SANITARNIH (POLIETILENSKIH) VREČAH ZA UMRLE, MORA 

OSEBJE, KI PREVAŽA POSTELJO, PRI TEM UPORABLJATI NITRILNE 

ROKAVICE. 

SOBA UMRLEGA STANOVALCA SE OČISTI IN RAZKUŽI  PO 

STANDARDNIH POSTOPKIH ZA PRIMERE NALEZLJIVIH BOLEZNI  


