NOVA UREDITEV KARANTEN NA DOMU
23. 10. 2020
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
prinaša novo ureditev karanten na domu, ki bo začela veljati s 24.
oktobrom 2020. V fazi epidemije, ki močno obremenjuje zdravstvo in
zahteva ukrepe, ki ne vplivajo samo na posameznika, ampak tudi na
gospodarstvo, vzpostavljamo ureditev, ki bo vseeno zagotovila, da bo
obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in
bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta
čas prejeli nadomestilo dohodka.
Spremenjena epidemiološka situacija, zahteva prilagoditev na vseh področjih, ki
zadevajo epidemijo. Epidemiologi v teh zaostrenih razmerah lahko namreč vzpostavijo
stik samo še z na novo potrjenimi okuženimi osebami. Okuženi osebi razložijo, kako naj
ravnajo in tudi kako naj obveščajo tiste, s katerimi so bili v stiku. Epidemiologi stikov
torej ne pokličejo več in o njih ne obveščajo Ministrstva za zdravja, da jim to izda odločbo
o karanteni na domu.
Po navodilu epidemiologa bo tisti, ki mu je bila potrjena okužba s korona virusom,
obvestil vse, s katerimi je bil v tesnem stiku z okuženim. Če ima nameščeno aplikacijo
#OstaniZdrav, bo po navodilu epidemiologa vnesel kodo in s tem omogočil, da bodo o
tveganem stiku z njim obveščeni preko aplikacije vsi, ki jo imajo naloženo in vključeno.
Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo
neposredno ali preko aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v
karanteni na domu.
Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v
sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji
lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge
zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa naj oseba
ostane v karanteni na domu. Za potrdilo, ki ga bo dobil zaposleni na svoj naslov, bo
poskrbel delodajalec, poslal pa mu ga bo NIJZ. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu
uveljavlja nadomestilo.
Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki si dela ne morete urediti na tak način, da ne
bi ogrožali drugih, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo svojega izbranega
zdravnika. Ta bo za vas tako kot v prejšnjem primeru posredoval pri NIJZ, da vam bodo
poslali potrdilo o napotitvi v karanteno na domu. S tem potrdilom boste na FURS-u
uveljavljali nadomestilo. Tudi zaposleni pri manjših delodajalcih, ki še niso uspeli
vzpostaviti sodelovanja s specialisti medicine dela in športa, lahko potrdilo pridobijo
preko svojega izbranega zdravnika.
Zavedamo se, da so nekateri zaposleni zaradi narave dela ostali doma v soglasju z
delodajalcem tudi v tem vmesnem času, ko se ne izdajajo odločbe o karanteni in tudi še
ne potrdila. Za tiste, ki so doma in ne morejo opravljati dela od doma ali koristiti ur
oziroma dopusta, bo lahko delodajalec pridobil potrdilo tudi za to obdobje. Za vse, ki pa

ste bili do sedaj s strani epidemiologa obveščeni, da vam bo odrejena karantena
na domu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil tudi usmeritve za šole in vrtce v
primeru okuženega otroka ali zaposlenega. V takem primeru ostanejo otroci iz iste
skupine in njihovi vzgojitelji, učitelji ali pomočniki 10 dni doma. Eden od staršev otroka,
ki bodo ostali doma, torej v karanteni na domu, bo lahko uveljavljal nadomestilo za
odsotnost z dela zaradi varstva otroka. Šola oziroma vrtec bo posredoval na NIJZ
seznam tistih otrok, katerih starši potrdilo potrebujejo. NIJZ bo poslal potrdilo za otroka
na naslov, ki ga bodo navedli starši.
Tisti, ki boste v karanteno na domu napoteni s strani policije na meji, boste lahko
uveljavljali nadomestilo s potrdilom, ki vam ga bo dala policija.
Nova ureditev ne predvideva nadzora s strani države. Na Ministrstvu za zdravje
poudarjamo, da bomo s spoštovanjem vseh strokovnih navodil in priporočil najhitreje
prebrodili to zahtevno fazo epidemije. S tem bomo zaščitili pred okužbo vse, še posebej
pa tiste najbolj ogrožene. Hkrati bomo zdravstvu omogočili, da bo delovalo v največjem
možnem obsegu.
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