
 

Nova ureditev karanten na domu  

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 je uvedel novo ureditev karanten na 
domu, ki je 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. 

V kolikor potrebujejo potrdilo o prestajanju karantene na domu, na portalu eUprava na naslednji 
povezavi izpolnijo obrazec. Potrdilo o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika z osebo, 
okuženo z virusom SARS-CoV-2, bodo prejeli na elektronski naslov, ki ga bodo v vlogi navedli. 
Potrdilo osebe predložijo delodajalcu oziroma vložijo v potrebnih postopkih za povračilo 
nadomestila prihodka, skladno z interventno zakonodajo. 
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Ostanite zdravi! 

 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 10/2020  

04.11.2020 - Aktivnosti v oktobru.  

 

Brošura 30 let SKEI  

29.10.2020 - Delovanje našega sindikata od ustanovitve do danes.  
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