SKLEP O IZPOLNJEVANJU Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti,
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS,
št. 147/21) v družbi ..................................

Na podlagi določil Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in
testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21)
OBVEŠČAM ZAPOSLENE V DRUŽBI ..........................................................
da je med dejavnostmi, kjer je PCT pogoj nujen, tudi dejavnost naše družbe, torej
dejavnost ................................. PCT pogoj morajo tako v naši družbi po novem
izpolnjevati VSE ZAPOSLENE OSEBE (tj. osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v
neposreden stik z drugimi osebami oz. so udeležene v okoljih ali dejavnostih), prav tako
pa vsi OBISKOVALCI, ki stopijo v naše poslovne prostore.
POGOJ PCT iz 5.člena zgoraj navedenega odloka morajo izpolnjevati vse osebe, ki na
kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo
dejavnost ter obenem vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri
izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.
Pogoj PCT je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in
sicer:
1. z 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;
2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR
(v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim
s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ
tretje države izdal v angleškem jeziku;
4. 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 ali cepiva Covishield proizvajalca Serum
Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se
pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;

- odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/JanssenCilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če
zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
6. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega
člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega
rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz
prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
Za delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu,
ali samostojno opravljajo dejavnost se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj
PCT tudi, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Samotestiranje se
izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo
opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu.
Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje samotestirani osebi
evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis samotestirane
osebe.
Za delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu,
ali samostojno opravljajo dejavnost se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj
PCT tudi, če se presejalno testirajo s testom HAG, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih
presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in
kraj testiranja. Testiranje se dokazuje z 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. Testiranje iz tega odstavka, se šteje:
- za dokazovanje pogoja PCT testiranja za opravljanje dela za delavce in osebe, ki na
kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo
dejavnost, pri čemer je veljavnost testa HAG omejena s pogostostjo tega presejalnega
testa v skladu z odlokom,
- za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki so uporabniki storitev ali
udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, če se je
uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali okoljih v
Republiki Sloveniji začela v 48 urah od odvzema brisa.
Kot odgovorna oseba v družbi .............................. imam skladno z zgoraj navedenim
odlokom naslednje dolžnosti:
 organiziranje preverjanja izpolnjevanja PCT pogoja zaposlenih
(preverjanje z zgoraj navedenimi dokazili),
 preverjanje PCT izpolnjevanja pogoja pri vseh uporabnikih storitev,
 zagotavljanje testov (v primeru, če se za to odloči podjetje),



v poslovnem prostoru na vidnem mestu pisno opozoriti na dolžnost
izpolnjevanja PCT pogoja.

Uporaba zaščitnih mask
Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih
krajih oziroma prostorih. Zaprt javni kraj oziroma prostor iz tega odloka je javni prostor,
ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma
stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen
ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Ker obiskujejo
občasno naše poslovne prostore tudi zunanje stranke, se štejejo v tem primeru tudi naši
poslovni prostori kot zaprt javni prostor.
Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi v osebnih vozilih, če je v vozilu več oseb, ki niso
iz istega gospodinjstva.
Razkuževanje rok
Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki
je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na
svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.

Prezračevanje
V prostorih družbe ............................... kjer se opravlja dejavnost, bo redno izvajano
prezračevanje zaprtih prostorov.
V družbi ...................................... bomo izpolnjevali Odlok o načinu izpolnjevanja
pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom
SARS-CoV-2 na naslednji način:
 Vsi zaposleni sodelavci bomo do vključno 15.9.2021 izpolnili izjavo, iz
katere je razvidno, na kakšen način izpolnjujemo pogoj PCT iz zgoraj
navedenega odloka. S podpisom te izjave tudi jamčimo, da so podatki
resnični.
 Za sodelavce, ki ne izpolnjujejo pogoja P in C bo za periodično testiranje 1
x tedensko družba zagotovila test HAG za samotestiranje. Termin
samotestiranja bo do spremembe ali prenehanja veljave tega odloka,
vsak ................ ob ............. h zjutraj na sedežu delovnega mesta. Za
namen evidentiranja samotestiranja bom kot odgovorna oseba
posredoval zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja,
rezultat testa in podpis zaposlenega.
 V primeru, da zaposleni, ki ne izpolnjuje pogoja P in C, te pogoje izpolni
na drugačen način, kot je podal v izjavi, je dolžan obvestiti odgovorno
osebo družbe o spremembi statusa tega pogoja.

Rezultata testiranja s testom HAG za samotestiranje se ne vnaša v CRPP (Centralni
register podatkov o pacientih) in je priznano le v naši družbi za namen izvajanja
delovnega procesa. Zaposleni rezultata ne more uporabljati za druge aktivnosti
(frizerske, gostinske, prireditvene, storitve ali obiske institucij, kjer se zahteva
izpolnjevanje pogoja PCR).
V primeru pozitivnega rezultata napotujemo testirano osebo, da obvesti osebnega
zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo PCR.

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum

