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Priporočila za specializante v obdobju 14 dni pred začetkom in tekom 
kroženja na Onkološkem inštitutu Ljubljana v času COVID-19 

 

Onkološki bolniki spadajo v skupino z večjim tveganjem za težji potek bolezni COVID-19, 
poleg tega pa je izid zdravljenja rakave bolezni zaradi okužbe s SARS-CoV-2 pri teh 
bolnikih lahko slabši. 

V času širjenja virusa SARS-CoV-2 Onkološki inštitut Ljubljana (OI) z namenom 
ohranjanja zdravja in življenja onkoloških bolnikov ter nemotenega delovanja inštituta 
specializante naproša, da si v okviru možnosti kroženje organizirajo na 
naslednji način: 

 

• V obdobju 14 dni pred in tekom kroženja na OI ne delajo na delovišču, kjer 

prihajajo v stik s COVID-19 pacienti ali pacienti s sumom na COVID-19 

(COVID-19 oddelek/vstopna točka/druga za okužbo s SARS-CoV-2 tvegana 

delovišča, kot so domovi za starejše s potrjenimi okužbami ipd.). 

 

• V obdobju 14 dni pred in tekom kroženja na OI naj pri delu in tudi sicer omejijo 

nepotrebne tesne stike in upoštevajo vse samozaščitne ukrepe (uporaba ustrezne 

osebne varovalne opreme, ohranjanje razdalje, higiena). 

 

• Če je kroženje na OI predvideno za mesec dni ali manj, naj si v tem mesecu 
razporedijo delo v matični ustanovi vključno z opravljanjem dežurstev 

tako, da ga opravijo po koncu kroženja na Onkološkem inštitutu. 

 

• Če je kroženje OI predvideno za več mesecev naj si v tem času razporedijo 
delo v matični ustanovi vključno z opravljanjem dežurstev tako, da 

delo opravijo kolikor je možno strnjeno (npr. v enem tednu na mesec).  

 

• Po vsakem delu v matični ustanovi/opravljanju dežurstva izven OI bodo morali 

neposrednemu mentorju poročati, ali obstajajo zadržki za nadaljevanje kroženja 

skladno z Izjavo specializanta pred nastopom dela na Onkološkem inštitutu 

Ljubljana v času COVID-19 (ali je odgovor pri katerem koli vprašanju DA).  

 

• Neposredni mentor bo specializante seznanil z veljavnimi protokoli OI za 

preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki jih je nujno dosledno upoštevati. 

Najpomembneje je, da ves čas, ko so v stiku z bolniki/zaposlenimi, nosijo masko, 

striktno upoštevajo 5 trenutkov za higieno rok  in da na delo ne pridejo, če imajo 

kakršne koli, tudi blage simptome/znake akutne okužbe dihal! 

 

V kolikor se pojavijo vprašanja ali nejasnosti, jih naslovite na neposrednega mentorja 
in/ali tajništvo generalnega direktorja OI. 
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