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Dopolnitev dokumentacije na področju VZD 

in virus SARS-CoV-2 (1)

Novejši epidemiološki podatki kažejo, da se okužba z novim 

koronavirusom vedno pogosteje pojavlja tudi v delovnih 

organizacijah, kar lahko privede do hitrega in obsežnega širjenja 

bolezni v kolektivu. 

S 3.6.2020 je bil SARS-CoV-2 uvrščen v seznam bioloških 

dejavnikov v Direktivi o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (človeški  patogen iz 

rizične skupine 3), za katere je znano, da okužijo ljudi. 
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Dopolnitev dokumentacije na področju VZD 

in virus SARS-CoV-2 (2)

Pregled in dopolnitev obstoječe dokumentacije in internih aktov na 

področju varnosti pri delu:

• Obvestila delavcem

• Revizija ocene tveganja, načrt ukrepov v primeru pojava okužb

• Dopolnitev programov usposabljanja

• Usposabljanje delavcev 
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Obveščanje zaposlenih

• Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu.

• Delodajalec mora delavce obveščati o varnem in zdravem delu 

tako, da izdaja pisna obvestila in navodila. V izjemnih primerih, 

kadar jim grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, so 

obvestila in navodila lahko tudi ustna. (37. člen ZVZD-1)

• Načini obveščanja morajo biti dokazljivi, to so lahko slikovna 

obvestila, infografike NIJZ, delavci jih morajo razumeti (poskrbeti 

tudi za razumevanje tujih delavcev, obveščanje podizvajalcev, 

pogodbenikov ipd.)

• Obveščanje delavcev naj bo dokumentirano
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Revizija ocene tveganja (1) 

• Ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene 

tveganja delovnih mest praviloma ne zadostujejo. 

• Zato je potrebno sprejeti in  izvajati dodatne ukrepe, s katerimi 

delodajalci v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo 

delo delavcem v danih okoliščinah. 

• V reviziji ocene tveganja se upošteva nova tveganja na delovnem 

mestu (identifikacija delovnih mest s povečanim tveganjem za 

okužbo, definicija drugih morebitnih kritičnih točk v podjetju …)
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Revizija ocene tveganja (2) 

Preventivni ukrepi: 

• organizacijski ukrepi za zmanjšanje fizičnega stika med delavci

• fizični ukrepi za omejevanje tveganja okužbe (pregrade, zavese 

…)

• dostop in uporaba skupnih prostorov, garderob, sanitarij 

• uporaba orodja, delovne opreme

• izvajanje higienskih ukrepov (umivanje rok, razkuževanje)

Vključitev izvajalca medicine dela v postopke
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• Delovni procesi oz. naloge 

razdeljeni na štiri stopnje 

izpostavljenosti tveganju: 

zelo veliko, visoko, srednje 

in manjše tveganje. 

• Poklicno tveganje prikazuje 

štiri stopnje tveganja 

izpostavljenosti v obliki 

piramide, ki predstavljajo 

verjetno porazdelitev 

tveganja. 

• Večina delavcev bo verjetno 

padla na tveganje z nižjo 

izpostavljenostjo (previdnost) 

ali srednje tveganje 

izpostavljenosti.
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Identifikacija nevarnosti in opredelitev 

ukrepov in opis ukrepov

Identifikacija nevarnosti, primer: 
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Delovni proces / skupina in 

šifra delovnih mest
Kratek opis aktivnosti

Opredelitev 

tveganja (R)
(zelo visoko, visoko, 

srednje, nizko)

R Potrebni ukrepi

MIZAR / 01

Organizacija dela, razporejanje 

urnikov, naročanje blaga, 

čiščenje prostorov in opreme v 

delavnici

nizko 9

Organizacijski 

ukrepi

OVO po potrebi

Izdelovanje stavbnega 

pohištva
nizko 9

Organizacijski 

ukrepi

OVO po potrebi

Montaža stavbnega pohištva 

pri strankah
srednje 8

Organizacijski 

ukrepi

Tehnični ukrepi

Osebna varovalna 

oprema
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Uporaba mask v proizvodnih podjetjih (1) 

• uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite 

ustnega in nosnega predela obraza je obvezna na javnih krajih 

oziroma prostorih 

• uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in 

nosnega predela obraza je obvezna tudi pri gibanju in 

zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v vozilih, 

če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra

(Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20, 135/20 in 

143/20)

Kaj pa prostori proizvodnega podjetja?
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Uporaba zaščitnih mask v proizvodnih 

podjetjih (2) 

✓ Ugotovitve in priporočila izvajalca medicine dela glede uporabe 

zaščitnih mask

✓ Delovni proces: 

Ali je med delavci v delavnici oz. v drugih prostorih zadostna 

medosebna razdalja, 2 metra ali več?

- da, maske niso potrebne

- ne, maske so potrebne 

Glede na zadnja spoznanja, se virus najpogosteje širi kapljično, zato 

je pravilna uporaba mask ključnega pomena tudi v delovnih okoljih, 

kjer prihaja do vedno več primerov okužb.
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Delodajalcu so lahko v pomoč pri pripravi dokumentacije :

- Priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

(https://nijz.si/sl),

- Združenja za medicino dela (https://www.anticovid.zmdps) in 

drugih pristojnih inštitucij.

- Na voljo je tudi novo brezplačno spletno orodje za ocenjevanje 

tveganja OiRA – COVID-19, dostopno na: 

http://www.osha.mddsz.gov.si/novice/2020-06-09-Ocenjevanje-

tveganja-povezanega-s-COVID-19

- Spletne strani Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in 

športa:  www.cilizadelo.si in www.kimdps.si.
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Hvala za vašo pozornost!

Vprašanja lahko posredujete sekretarki sekcije, na e 

naslov: iris.brkovic@zs.si
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