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Številka:  10-1/2020 
Datum:  5.5.2020 

 Zadeva:  Povzetek zapisnikov 6 in 9. korespondenčne seje –RSK za MDPŠ  

 
P Povabljeni k sodelovanju: prim. prof. dr. Marjan Bilban, izr. prof. dr. Metoda Dodič 

Fikfak, izr. prof. dr. Alenka Franko, asist. dr. Alenka Škerjanc, dr. Tihomir Ratkajec 
 

Predlagani dnevni red:  
 
Dopis NIJZ MZ številka: 1812-741/2020-2 (326) z dne  23. 4. 2020 
Opredelitev zdravstvenih omejitev za pedagoške delavce 
 
Opredelitev zdravstvenih omejitev za učitelje in vzgojitelje, ki zaradi zdravstvene 
ogroženosti za težji potek oz. neugoden izid bolezni Covid 19 ne morejo delati v vrtcih in 
pri pouku s predšolskimi otroci, učenci in dijaki. 
 
 
Sklep:  
RSK za MDPŠ je 27. 3. 2020 na 6. korespondenčni seji  RSK za MDPŠ sprejel stališče, ki 
ga je podprlo tudi Združenje pneumologov dne 26.3.2020 in Združenje za medicino 
dela, prometa in športa  dne 27. 03. 2020 o tem, katere delavce se lahko izključi iz 
proizvodnje, kjer niso izpolnjeni protiepidemski pogoji.  
Enako mnenje velja tudi za delavce v vrtcih, ki neposredno delajo z otroci, vzgojitelje, 
učitelje na osnovnih in srednjih šolah: 
-       nosečnice*, 
-       delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih, 
-    delavci z malignim obolenjem na sistemski terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna 
terapija), 
-       delavci po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo 
-       delavci z neurejeno sladkorno boleznijo, 
-      delavci s kronično pljučno boleznijo , ki so bili ali so še na katerikoli vrsti sistemske 
protivnetne ali imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali 
ki imajo pogosta recidivna vnetja zaradi okužb (kot pri KOPB, bronhiektazijah, astmi 

                                                      
* Nosečnost kot KI ni v nasprotju s prejšnjim mnenjem RSK za MDPŠ, ko je bilo zapisano, da 

nosečnost ni KI za delo z zdravimi otroci. Nosečnost pa je KI, ko niso izpolnjeni protiepidemijski 
pogoji. 
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pljučni fibrozi, sistemskih avtoimunskih boleznih na dihalih, pljučnem raku, imunskih 
pomanjkljivostih), 
-       delavci z visokim in neurejenim krvnim tlakom, 
-       delavci s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami, 
-     delavci z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji spec. MDPŠ in glede na 
oceno tveganja, 
-       delavci stari nad 65 let  
O umiku iz delovnega mesta zaradi zdravstevnih razlogov odloča zdravnik specialist 
medicine dela, ki presoja individualno in so mu predlagane bolezni le smernice pri 
delu. 
 
 
   Predsednik RSK  
    prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med. 
   spec. MDPŠ 
 

 

 


