DODATNE INFORMACIJE:

1) IZPOLNJEVANJE PCT POGOJA
V skladu z odlokom Vlade RS, ki ureja način izpolnjevanja pogoja prebolevnosti,
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, morajo
pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) izpolnjevati:

-

vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo
v bolnišnici,

-

vse osebe, ki so uporabniki storitev (pacienti) ali udeleženi ali prisotni pri
izvajanju dejavnosti (obiskovalci, spremljevalci),

-

poslovni partnerji (dobavitelji, izvajalci storitev in gradbenih del, …).

PCT pogoja ni treba izpolnjevati:

-

osebam, ki so mlajše od 15 let in osebam, ki so vključene v storitev vodenja,
varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji,

-

osebam, ki pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do
dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,

-

uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali
testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

Omejitev izpolnjevanja PCT pogoja ne velja v primeru nujnih zdravstvenih storitev.
Izpolnjevanje pogoja PCT se preverja na vhodu pred vstopom v bolnišnico.
Pri gibanju in zadrževanju v odprtih bolnišničnih prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti
medsebojne razdalje najmanj 1,5 metra, in v zaprtih bolnišničnih prostorih, je obvezna
uporaba zaščitne maske.
Ob vstopu v bolnišnične prostore je obvezno razkuževanje rok z razkužilom.

2) TESTIRANJE IN CEPLJENJE
V primeru, da pacient ne izpolnjuje pogoja testiranja, se pacientu ponudi možnost
testiranja s testom HAG v bolnišnici. Testiranje se izvaja od 7.00 do 13. ure v okviru
sprejemne ambulante za testiranje elektivnih pacientov, in sicer na glavnem
vhodu v bolnišnico (vhod št. 1). V tem primeru pacient stroške testiranja krije sam.
Splošna bolnišnica Novo mesto izvaja:

-

cepljenje zoper COVID-19, in sicer:
 18. 9. 2021 in 19. 9. 2021 od 8.00 do 20.00 ure v interni stavbi (vhod št.
4): brez predhodnega naročila,
 od 20. 9. 2021 dalje se delovni čas cepilnega mesta v interni stavbi
podaljšuje glede na povečano povpraševanje. Zaželeno je predhodno
naročilo na tel.št.: 07 3916 502 ali e-naslov: cepljenje@sb-nm.si.

-

samoplačniško testiranje s testi HAG v interni stavbi (vhod št. 4), in sicer
od ponedeljka do petka od 13.15 do 18.00 ure in v soboto od 7.00 do 11.00
ure. Samoplačniško testiranje s testi HAG se izvaja od 20. 9. 2021 dalje.

___________________________________________________________________
PCT pogoj je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

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;
z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu:
EU DCP);
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;
z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:

drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/ Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 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/Janssen-Cilag. Dokazilo se
pridobi z dnem cepljenja;
z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar
ni starejši od 180 dni;
z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke, 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. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

