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OBVESTILO
(veljavnost od 10. 5. 2022)

1. Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/2022), ki velja od 21.2.2022 in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS,
št. 29/2022), ki velja od dne 5.3.2022 oz. Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb
z nalezljivo boleznijo COVBID-19 (Uradni list RS, št. 37/2022 z dne 18. 3. 2022), je bolnišnica dolžna vsem
pacientom in drugim osebam ob vstopu v bolnišnico preverjati izpolnjevanje pogoja PCT.
A. PCT pogoj morajo izpolnjevati vsi uporabniki zdravstvenih storitev, ki bodo hospitalizirani ali je ob
hospitalizaciji v Bolnišnici Sežana njihova odsotnost trajala več kot 48 ur, prav tako tudi obiskovalci.
Opravi se tudi epidemiološka triaža - na recepciji ali na za to označenem mestu se izpolni epidemiološki
vprašalnik.
B. PCT pogoj in dodatno tudi HAG testiranje, ki je veljavno 24 ur (ali PCR 72 ur) morajo izpolnjevati vsi
uporabniki, pri katerih se opravijo posegi, ki so ocenjeni kot tvegani za prenos okužb (npr. metaholinski
test, testiranje respiratornih funkcij, obremenilno testiranje na kolesu, bronhoskopija), oz. kjer med
preiskavo oz. pregledom ni možna uporaba ustrezne maske. Opravi se tudi epidemiološka triaža - na
recepciji ali na za to označenem mestu se izpolni epidemiološki vprašalnik. Za paciente, ki imajo pregled
v bolnišnici, in ki nimajo izpolnjenega zgornjega pogoja, pa je ta zahtevan iz zgoraj navedenih razlogov,
je zagotovljeno testiranje pred vstopom v bolnišnico in sicer v organizirani vstopni točki v kontejnerju
pred bolnišnico (vstopna točka). Testiranje je brezplačno.
C. Pri vseh ostalih uporabnikih zdravstvenih storitev – urgenca, specialistična ambulantna dejavnost – se
PCT pogoj NE ZAHTEVA. Na vhodu se opravi epidemiološka triaža in sicer se na recepciji ali na za to
označenem mestu izpolni epidemiološki vprašalnik.
D. V skladu z odlokom, je pri gibanju in zadrževanju pacientov, ki obiščejo ambulanto v Bolnišnici Sežana
obvezna zaščitna maska - kirurška maska tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tika FFP3. Vstop z
drugimi oblikami mask ni dovoljen. Namestiti si jo morajo pred vstopom v bolnišnico in jo nato nositi
ves čas, ko se nahajajo v prostorih bolnišnice. Brez zaščitne maske vstop v bolnišnico ni dovoljen.
Pacienti v ambulantah se morajo ravnati tudi po ostalih priporočilih NIJZ (razkuževanje rok, medosebna
distanca,...) ter upoštevati navodila zdravstvenega osebja.
E. Obiski v Bolnišnici Sežana so dovoljeni (do preklica) ob ponedeljkih, sredah in petkih, med 14. in 16. uro
in sicer iz zdravstvenih razlogov ter obzirnosti do drugih pacientov največ en zdrav obiskovalec. Trajanje
obiska je pol ure, velja pa za paciente, ki so hospitalizirani 7 dni več. Za obisk velja dokazilo PCT, na vhodu
pa se opravi epidemiološka triaža oz. se na recepciji ali na za to označenem mestu izpolni epidemiološki
vprašalnik.
Obiskovalec, ki ne izpolnjuje pogoja PCT v bolnišnične prostore ne more vstopiti, razen če se pred
vstopom na lastne stroške (v modrem kontejnerju) po ceniku, ki je trenutno v veljavi, testira. V takem
primeru mora priti pravočasno, da opravi testiranje, ki traja najmanj 15 minut: Če bo testiranje opravil
do 15.30 uri, bo obisk v bolnišnico omogočen.

Na obisk morajo obiskovalci priti s svojo obrazno zaščitno masko - kirurško masko tipa II ali IIR, masko
tipa FFP2 ali masko tipa FFP3. Druge maske niso dovoljene. Obiskovalci si morajo masko namestiti pred
vstopom v bolnišnico in jo nato nositi ves čas obiska. Brez zaščitne maske vstop v bolnišnico ni dovoljen.
Obiskovalci se morajo med obiskom bolnišnice ravnati tudi po ostalih priporočilih NIJZ (razkuževanje
rok, medosebna distanca,...) ter upoštevati navodila zdravstvenega osebja.
Posedanje po bolniških posteljah ni dovoljeno. Prav tako na postelje ni dovoljeno odlaganje osebnih
stvari (torbic, plaščev, ipd). Odsvetujemo prinašanje hrane in tekočin.
Obiskovalci s prehladnimi in drugimi nalezljivimi obolenji naj ne prihajajo na obisk v bolnišnico.
Obiskovalec se sme zadrževati samo v sobi, kjer je nameščen pacient, ki ga je prišel obiskati. Gibanje v
drugih prostorih (npr. sestrske sobe, druge bolniške sobe, kapela, ..) je STROGO PREPOVEDANO. Prav
tako se obiskovalce naproša, da s svojo prisotnostjo zagotovijo mir in tišino v bolniški sobi, kakor tudi na
oddelku oz. bolnišnici.
Obiskovalce tudi prosimo, da ne motijo delovnega procesa na oddelku, da upoštevajo navodila osebja
bolnišnice in, da predvsem upoštevajo določen čas obiskov.
F. Pietetni obisk najožjega svojca/svojcev pacienta ob izteku življenja je možen po dogovoru z lečečim
zdravnikom. Veljajo vsa določila kot v točki F, le ura obiska je v dogovoru z lečečim ali dežurnim
zdravnikom.
G. Obisk v »rdeči coni« je dovoljen samo izjemoma kot pietetni obisk (velja kot določila v točki G),
vendar pod dodatnimi pogoji ob uporabi osebne varovalne opreme.
2. Pogoj PCT je izpolnjen (1. odstavek 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/2022, 29/2022)):
- če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od spodaj
navedenih dokazil,
in sicer:
A. dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG,
ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
B. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:
- drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia"s Gamaleya
National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac
Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali
cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje
ter cepivo Nuvaxovid proizvajalca Novavax. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
- odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen- Cilag. Dokazilo
se pridobi z dnem cepljenja;
C. dokazilom o cepljenju proti COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele poživitveni odmerek
cepiva iz prve alineje prejšnje točke, razen cepiva Vaxzevria (COVID-19
Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of
India/AstraZeneca. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
D. dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od deset dni, razen če
zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;

E. dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od sedem dni, vendar ni
starejši od 180 dni, če je bila izolacija sedmi dan prekinjena z negativnim
rezultatom testa PCR ali testa HAG;
F. dokazilom o prebolevnosti iz 4. ali 5. točke tega odstavka in dokazilom o cepljenju iz 2. točke tega
odstavka, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata
testa PCR ali testa HAG oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve
alineje 2. točke tega člena. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
G. dokazilom o prebolevnosti iz 4. ali 5. točke tega odstavka in dokazilom o cepljenju iz 2. točke tega
odstavka, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata
testa PCR ali testa HAG oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve
alineje 2. točke tega odstavka in da so prejele poživitveni odmerek. Dokazilo se pridobi z dnem
cepljenja.
Vodstvo Bolnišnice Sežana in Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb

