
 

 

 

  

Medicina dela - koristne informacije za obvladovanje COVID-19  

Spoštovani! 

Z olajšanjem vas obveščamo, da je Združenje za medicino dela, prometa in športa (ZMDPŠ) pri Zdravniškem 
društvu Slovenije vzpostavilo novo spletno stran in nas povabilo, da nanjo usmerimo svoje člane, delovne 
organizacije, zaposlene, strokovne sodelavce in druge deležnike. Na njej najdemo koristne informacije, vsebine in 
povezave s področja preprečevanja in obvladovanja epidemije COVID-19.  

Na tej spletni strani najdemo med drugim: 

• več o bolezni COVID-19 

• ocena tveganja in ukrepi 

• priporočila za delodajalce 

• preventivni ukrepi 

• organizacijski ukrepi 

• postopek v primeru okužbe delavca 

• navodila za osebe, ki so bile v tesnem stiku z bolnikom s COVID-19 

• kako postopati v primeru potrditve okužbe delavca 

• pomembni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe 

Več na anticovid.zmdps.si. 

Srečno in ostanite zdravi! 

STROKOVNA SLUŽBA ZSSS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: 
Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 
Katja Gorišek, svetovalka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 

NOVICE  

 

Ukrepi za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19  

20.03.2020 - Minister za zdravje je objavil navodila za delodajalce in MDPŠ.  

 

Poziv vladi in ministrom  

16.03.2020 - V tej situaciji nismo sami, vsi skupaj smo. Zato naj enako velja za 

vse.  
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Javni poziv vsem delodajalcem  

16.03.2020 - Delodajalci - apeliramo na odgovorno ravnanje  

 

Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času 

posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa  

13.03.2020 - Ali lahko delodajalec odredi kolektivni dopust? Ali lahko delodajalec 

odredi neplačan dopust? Odgovori na najpogostejša vprašanja o pravicah in 

obveznostih iz delovnega razmerja.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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