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Članice NSIOS 
 
 

Datum: 16.11.2020 
 

Številka: 122/2020 

Zadeva:  Pripombe in predlogi NIJZ v zvezi s stališči NSIOS o upravljanju s pandemijo 
COVID-19 in njenimi posledicami za invalide v Sloveniji 

 
 
Spoštovani, 
 
posredujemo vam pripombe in predloge, ki nam jih je v zvezi s stališči NSIOS o upravljanju s 
pandemijo poslal NIJZ oziroma njegova koordinacijska skupina CNB/CZE. Pripombe in predlogi CZE so 
v modri barvi. 
 
V zvezi s problemom dostopnosti informacij v različnih oblikah in formatih: 

- Objava ključnih priporočil s področja delovanja NIJZ (osnovni samozaščitni ukrepi, pravilno umivanje 
rok, razkuževanje, higiena kašlja, navodila za ravnanje z masko, ravnanje v večstanovanjskih zgradbah, v 
dvigalu, javnem prevozu …) v dokumentu: 

PREPREČEVANJE OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-
virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov in na spletnem mestu 
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva 

o v glasovni obliki (nekaj gradiv je na voljo že sedaj) 
o tiskanje naših ključnih priporočil v pisavi za slepe in slabovidne. 

Potreben je dogovor glede zagotovitve finančnih sredstev za izvedbo. 
  
Glede zagotavljanja in uporabe primarne zaščitne opreme: 

- V primeru, da invalid maske ne more nositi, se je treba zavedati večjega tveganja za okužbo 
zanj in za ostale osebe v bližini, se izogibati zaprtih javnih prostorov in v  največji možni meri 
vseh situacij, ki lahko privedejo do okužbe. 

- Nekateri invalidi pridobijo zdravniško potrdilo, da jim maske  ni treba nositi. 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
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- Nekateri invalidi pridobijo specifična navodila zdravnika specialista (npr. invalidi z 
laringektomijo). 

Glede problema »socialne razdalje«: 
V primerih, ko fizične razdalje med invalidom in asistentom ali drugo osebo ni mogoče vzdrževati, 
predlagamo uporabo bolj učinkovite maske (npr. FFP2) in zaščitnih očal, zaščitnih oblačil, pogostejše 
razkuževanje rok, pranje oblačil na najmanj 60 st.C. 
 
Glede prevoza do točk za testiranje: 
Prevoz: v kolikor ni možnosti prevoza s svojim vozilom – svojci, je potreben prevoz z reševalnim vozilom 
 
Glede problema oskrbe invalida v primeru okužbe z COVID-19: 
Naša objavljena priporočila:  

- PRIPOROČILA ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTOROV IZVEN ZDRAVSTVENIH USTANOV 
V ČASU EPIDEMIJE COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-
prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval 

- NAVODILA ZA PREZRAČEVANJE PROSTOROV IZVEN ZDRAVSTVENIH USTANOV V ČASU 
ŠIRJENJA OKUŽBE COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-
izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19 

- NAVODILA ZA OSEBE, KI SO BILE IZPOSTAVLJENE OKUŽBI Z NOVIM KORONAVIRUSOM: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sars-cov-
2_obvestilo_za_kontakte_11_12.10.2020.pdf 

- NAVODILA ZA OSEBE V DOMAČI IZOLACIJI: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-bolnika-s-covid-
19-ki-ne-potrebuje-bolnisnicne-obravnave 

- NAVODILA ZA OSEBE V 10-DNEVNI KARANTENI IZVEN DOMA: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_osebe_v_karanteni_izven_d
oma_7_28.9.2020.pdf 

 
Glede dostopa do zdravstvenih storitev in ustanov ter spremstva: 
V priporočila za trgovine vključimo spremljevalca invalida /enako, kot pri frizerjih. Svetujemo, da nakupe 
v trgovini, če je izvedljivo, opravi druga oseba, da se invalid čim manj izpostavlja okužbi. 
 
Glede mobilnosti invalidov: 
Informacije za invalide: Ministrstvo za infrastrukturo RS 
 
Glede duševnih stisk: 
V okviru Operativne skupine za izvajanje psihološke pomoči lahko povprašamo organizacije, ki 
razpolagajo s prostovoljci ali se lahko povežejo z vam in poskušajo najti rešitev problema osamljenosti 
v okviru prostovoljstva. 
Za naslavljanje duševnih stisk je na voljo Telefon za psihološko podporo ob epidemiji na 080 51 00. 
Prav tako se lahko preko Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Društva psihologov Slovenije 
pozanimamo ali je v njihovih vrstah strokovnjak, ki bi lahko ponudil podporo v znakovnem jeziku za 
gluhe in naglušne. Morda obstaja še kak drug način, kako se lahko nudi podpora invalidom – vendar 
rabimo več informacij o specifičnih potrebah.  
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Pri predlogih so dodali naslednje: 

V PRIPOROČILA ZA VEČSTANOVANJSKE STAVBE: ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV IN OPREME TER 
PREZRAČEVANJE, SAMOZAŠČITNO RAVNANJE UPORABNIKOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_vecstanovanjske_stavbe_.pdf 
Dodali bomo: opremljenost z razkužili tudi na sekundarnih vhodih ter dostopnost razkužil za 
invalide na vozičku. 
Tudi v ostala naša higienska priporočila smo že dodali oz. dodajamo priporočila glede dostopnosti 
razkužilnikov za osebe na invalidskem vozičku ter glede vstopa spremljevalca invalida v javne 
prostore (trgovine…).  

 
In poudarili: 
V socialnovarstvenih institucijah morajo biti izdelani protokoli ukrepanja, podobno kot v DSO. 
 
 
Lepo pozdravljamo, 
 
Glavni tajnik                                                                                                                          Predsednik 
 
 
Goran Kustura                                                                                                                      Borut Sever 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“NIČ O INVALIDIH BREZ INVALIDOV!” 
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