Zapis sestanek na MDDSZ 16.3.2020
Prisotni : ministra Gantar in Cigler Kralj, državna sekretarja Ribič, Uršič, Skupnosti – DSO, VDC, CUDV
in SCSD ter SZS
Sestanek je bil sklican po naročilu ožjega kriznega štaba s ciljem s terena pridobiti realno ocenjene
potrebe zaščite predvsem v DSO, PnD, … in uskladiti natančna navodila ki bodo sledila (glede zaščite
zdravja zaposlenih)
Gantar:
-

-

število obolelih narašča strmo, pričakuje se izbruh, težave pa so pri zaščitni opremi, ki je ni
mogoče na tržišču več dobiti saj vsaka država ščiti svoje interese, situacija je kritična;
Zaposlene/osebje – ne testira se vseh tistih ki kažejo znake okužbe, ampak se jih pošlje
domov, naj ravnajo v skladu z navodili NIJZ (klic lečečemu zdravniku, ki jih bo po potrebi
usmeril naprej);
Brisi samo nujno – za kader, za oskrbovance samo če se ga hospitalizira;
Potrebno je oceniti koliko je kadra ki bo lahko skrbel za okužene pod pogojem da so tudi sami
zaščiteni;
Oceniti ali je možno da svojci doma poskrbijo za starejšega, saj so tudi svojci zdaj doma
(presoja se individualno);
Novih sprejemov ni, z lokalnim zdravstvenim kadrom se dogovori da se zaposleni usposobijo
za uporabo zaščitne opreme, saj se ob nepravilni uporabi lahko sami okužijo;
Navodila bodo zdaj enotna – iz enega naslova oz usklajena z MZ in MDDSZ;
Pripraviti možnost izolacije;
Župani so pristojni za primarno raven (v kolikor potrebno zaradi večjih težav na terenu, bo z
županom komuniciral Krizni štab VRS).

Cigler Kralj:
-

Po predstavitvi težav na terenu PnD, KCM VH, MD, zavetišča, javna kuhinja, osebna
asistenca,.. najprej je pomembna oprema in zdravstveni vidik;
Natančna navodila sledijo – za CSD :
o delavce naj se "špara" , organizira naj se nujno delo, delo od doma in po 1/3
delavcev, torej z minimalno prisotnostjo, navodila sledijo danes/jutri, ko jih uskladijo
MZ in MDDSZ;
o omejijo se obiski,
o SV programi se zaprejo, delavci so kot suport po telefonu na voljo uporabnikom,
o MD sprejemi do prvega primera okužbe;
o KCM, intervetna služba – delujejo;
o Sodne odločbe (stiki) se izvršujejo če je mogoče;…….
o VDC so zaprti.

To je zelo na kratko, sledi pisno navodilo MDDSZ.
V enem stavku zaščitite sebe in delavce ker epidemija ne bo kratka.

Držite se in pazite nase in na svoje. Darja

