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Zadeva: Status delavca pri testiranju na SARS-CoV-2

Spoštovani,

V nadaljevanju vam podajamo pojasnila v zvezi s statusom osebe, ki je na hitrem antigenskem 
testiranju pozitivna:
Oseba, ki je na hitrem antigenskem testiranju pozitivna, potrebuje za potrditev rezultata še 
odvzem brisa za PCR test. Oseba do rezultata PCR testa ostane v izolaciji, da se zmanjša 
tveganje za prenos okužbe. Ukrep izolacije traja toliko časa, dokler ni rezultat potrjen s PCR 
testom, da oseba ni kužna, da se prepreči morebitno širjenje nalezljive bolezni.

Začasno zadržanost od dela se za osebe, ki so bile pozitivne na hitrem antigenskem testiranju
do potrditve rezultata s PCR testom, opredeli kot izolacija, ki jo opredeli izbrani osebni 
zdravnik. Osebam, ki so bile v intenzivnem stiku z osebo, ki bi lahko obolela za COVID-19 (npr. 
družinski član, ali zdrava oseba, ki zaradi stika z okuženo osebo, ki dela ne more opravljati na 
domu, ipd.), se začasno zadržanost od dela opredeli kot karantena na domu. V primeru 
negativnega PCR testa se osebam prekine izolacija, osebam, ki so bile v rizičnem stiku, se 
prekine karantena na domu.

Oseba, ki ima potrjeno okužbo na virus COVID-19 s PCR testom, nadaljuje začasno zadržanost
od dela kot izolacijo oziroma je v bolniškem staležu kot določi osebni zdravnik. Osebe, ki se 
štejejo za rizični stik, se začasna zadržanost nadaljuje kot karantena na domu.

Vse osebe, pri katerih je bil na podlagi zgoraj navedenih pogojev odrejen ukrep izolacije na 
podlagi potrjenega PCR testa (v primeru delovno aktivnega zavarovanca pa tudi ugotovljena 
začasna zadržanost od dela iz tega razloga), se na podlagi ustrezne diagnoze štejejo v 
statistiko obolelih s COVID-19.

S spoštovanjem,       Vesna-Kerstin Petrič
                             GENERALNA DIREKTORICA
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