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Slovenske Konjice, 23.3.2020 

 

 

Štabi civilne zaščite  

Občine ustanoviteljice 

 

 

Zadeva: Informacij o delovanju ZD-ja v času razglašene epidemije 

 

Pozdravljeni! 

 

Pošiljamo vam dopis s katerim vas želimo informirati o delu in sprejetimi ukrepi v Zdravstvenem 

domu Slovenske Konjice za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom. 

 

V petek 20.3.2020 je v SB Celje pričela delovati vstopna ambulanta COVID-19 za obravnavo 

oseb s sumom na okužbo s koronovirusom ali z znaki okužbe dihal. V tej ambulanti je omogočen 

ločen in varen način obravnave pacientov. V SB Celje je vzpostavljena tudi ambulanta za 

obravnavo vseh ostalih pacientov, ki potrebujejo pregled pri zdravniku z namenom, da se stiki v 

ambulantah družinske medicine zmanjšajo na minimum ali celo povsem preprečijo. Zaposleni v ZD 

skupaj s koncesionarji kadrovsko participiramo pri delu v navedenih ambulantah v SB Celje. 

 

Z današnjim dnem je vhod v ZD zaklenjen, še vedno se izvaja triaža na vhodu s strani 

zdravstvenega osebja. Vstop je omejen na osebe, ki prihajajo na obravnavo v laboratorij, 

antikoagulantno ambulanto in otroško preventivo ter preventivo nosečnic do vzpostavitve enotne 

vstopne ambulante za nosečnice v Celju. Vstop je omejen tudi na enega zdravega spremljevalca. Še 

vedno je v veljavi navodilo, da vse administrativne zadeve pacienti urejajo po telefonu ali 

elektronski pošti z osebnim ali nadomestnim zdravnikom zaradi česar beležimo povečano število 

telefonskih klicev. Nemoteno deluje nujna medicinska pomoč! 

 

Vsi uporabniki zdravstvenih storitev lahko prejmejo informacije o delovanju ambulant in služb 

na tel. št. 03 758 17 02. Psihologija nudi psihosocialno podporo po telefonu tistim, ki v teh dneh 

začutijo potrebo po pomoči.  

 

Zdravstveno osebje je trenutno zdravo, redno pa opravljamo testiranje na okužbo s koronavirusom 

pri osebju. Redno poročamo podatke na Ministrstvo za zdravje o sumih na okužbo s koronavirusom 

ter število napotitev v bolnišnico ali samoosamitev. Okužba je bila do včeraj zbranih podatkih na 

NIJZ dokazana v enem primeru v občini Vitanje.  

 

Trenutno stanje zaščitne opreme za zaposlene je zadovoljivo, saj smo v teh dneh bili aktivni pri 

iskanju le-te praktično pri vseh možnih dobaviteljih. Pomoč so nam ponudili tudi nekateri lokalni 

podjetniki in donatorji, ki so z zaščitno opremo razpolagali in jo v teh trenutkih ne potrebujejo. 
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Za obveščanje javnosti o delovanju ZD-ja smo na spletni strani www.zd-slovenskekonjice.si 

zbrali vse pomembne informacije in navodila o delovanju vseh naših služb. Direktna povezava: 

http://www.zd-slovenskekonjice.si/index.php/aktualna-obvestila/koronavirus-informacije. 

Navodila se stalno dopolnjujejo.   

 

Lep pozdrav,  

 

Dejan Verhovšek 

direktor 
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