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MODRI  DIRKAČ 
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                                        DATUM: 6. 4. 2020   Štev. 921

COVID-19 

Sklepi  iz zapisnika Skupine za 

določitev in izvajanje ukrepov  

covid-19, ki se dnevno sestaja v 

kirurških prostorih, so 

objavljeni na intranetu. 

Navodila za delo:  

S pravilnimi postopki zbiranja 

in obdelave odpadkov pri 

bolniku s sumom oziroma pri 

bolniku s potrjenim obolenjem s 

covidom-19 preprečimo 

nadaljnje širjenje virusa. 

Neposredno zaščitimo vse 

zaposlene, ki prihajajo v stik s 

tovrstnim perilom (zaposleni v 

ČS), posredno pa vse druge, 

zaposlene v bolnišnici. 

ZBIRANJE ODPADKOV NA 

MESTU NASTANKA 

- Vsi odpadki, ki so nastali pri 

bolniku s sumom oziroma pri 

bolniku s potrjenim obolenjem s 

covidom-19, se štejejo kot 

infektivni odpadki. 

- Odpadke naložimo v vrečko, 

jo ZAVEŽEMO in 

RAZKUŽIMO s 

priporočenim razkužilnim 

sredstvom. 

- Vrečko naložimo v še eno 

vrečko, jo ZAVEŽEMO in 

RAZKUŽIMO. 

- To vrečko damo v zabojnik za 

infektivne odpadke. 

- Zabojnik zapremo in 

razkužimo. 

SKLADIŠČENJE IN ODVOZ 

DO PREVZEMNEGA 

MESTA 

- Zabojnik transportiramo v 

prostor za infektivne odpadke 

po časovnici, ki jo upošteva ČS. 

- Skladiščimo jih v posebnem 

prostoru, ločeno od drugih 

odpadkov, prostor je zaklenjen.  

ODVOZ ODPADKOV Z 

ZAČASNEGA ZBIRNEGA 

MESTA 

- Zabojnike s tovrstnimi 

odpadki odvažajo zunanji 

pooblaščeni prevzemniki 

tovrstnih odpadkov. 

- Odvoz poteka po naročilu 

glede na količino zbranega 

odpada. 

 

 

COVID-19 
 

Št. vzetih brisov 

(30. 3.–5. 4.) 

Št. 

pozitivnih 

136 0 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

IZPLAČILO DODATKA ZA 

NEVARNOST IN POSEBNE 

OBREMENITVE TER 

DODATKA ZA DELO V 

RIZIČNIH RAZMERAH 

Kot je pojasnil predsednik vlade 

Republike Slovenije, dodatka za 

nevarnost in posebne 

obremenitve v času epidemije 

pri marčevski plači zaradi vseh 

zakonodajnih postopkov ne bo 

mogoče izplačati, zagotovil pa 

je, da bo dodatek izplačan v 

naslednjem mesecu za nazaj.  

Hkrati je minister za javno 

upravo na sobotni tiskovni 

konferenci pojasnil, da so 

zaprosili za razlago kolektivne 

pogodbe za javni sektor v delu, 

ki ureja dodatek za delo v 

rizičnih razmerah.  

Glede na navedeno vas prosimo 

za razumevanje. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZDRAVSTVENA OSKRBA 

V DOMU STAREJŠIH 

OBČANOV OB IZBRUHU 

COVIDA-19 

1. Vsak DSO ima določeno 

krizno ekipo, ki jo sestavljajo:        

direktor socialnovarstvenega 

zavoda, zdravnik ambulante 

družinske medicine v 

socialnovarstvenem 

zavodu, odgovorni nosilec 

zdravstvene nege, zdravnik 

epidemiolog območne enote 

NIJZ (z imenom in priimkom, 

kontakt), diplomirana 

medicinska sestra, imenovana 

od  zbornice-zveze (z imenom 

in priimkom, kontakt) ter oba 

koordinatorja, imenovana s 

sklepom ministra. 

2. Za posamezni 

socialnovarstveni zavod 

koordinator organizira možnost 

24-urne konzultacije s 

specialistom infektologom ali 

internistom regionalne 
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bolnišnice (dosegljivost po 

telefonu) ob izbruhu covida-19. 

3. Za vsak DSO koordinatorja 

pripravita seznam zdravnikov, 

ki se lahko dodatno vključijo v 

delo zdravstvene oskrbe 

oskrbovancev s covidom-19. 

Seznam vključuje zdravnike 

primarne in sekundarne/ 

terciarne ravni. 

4. Za vsak DSO koordinatorja 

pripravita seznam kadra 

zdravstvene nege, ki se lahko 

dodatno vključuje v delo 

zdravstvene nege oskrbovancev 

s covidom-19. Seznam 

vključuje kader zdravstvene 

nege primarne in 

sekundarne/terciarne ravni. 

5. V primeru izbruha je treba 

delo v socialnovarstvenem 

zavodu organizirati s 24-urno 

navzočnostjo diplomirane 

medicinske sestre. 

6. Ob večjem številu obolelih s 

covidom-19 je treba zagotoviti 

kontinuirano zdravstveno 

oskrbo. To zagotovijo zdravniki 

s seznama, ki ga 

koordinatorjema priskrbijo 

vodstva regionalnih 

zdravstvenih domov in 

bolnišnic. V regionalni 

bolnišnici je stalno v 

pripravljenosti 3-5 

specializantov in specialistov 

interne medicine in drugih 

specialnosti, ki po odredbi 

koordinatorjev po potrebi 

pridejo na pomoč v 

socialnovarstveni zavod. 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

POHVALA 

Pozdravljeni,                             

v prvih vrsticah moje slabe 

pisave vas prav lepo 

pozdravljam. Želim vam veliko 

uspeha pri delu in v življenju 

nasploh. Bolnišnico sem obiskal 

že velikokrat, z delom 

zdravstvenega osebja sem zelo 

zadovoljen. Še posebno zdaj, v 

kriznem obdobju. Zato še enkrat 

najlepša hvala za vse. Vsem 

skupaj  želim vesele, 

blagoslovljene velikonočne 

praznike in veliko delovnih 

uspehov.  

Slavko Zorman,                                                  

Sveti Jurij ob Ščavnici 

 

 

OBVESTILO – PRALNICA 

V Službi za oskrbo s tekstilom 

šivamo maske za enkratno 

uporabo. Uporabniki naših mask 

so: - Uprava SBMS – 30 mask 

     - FRS/PKS – 23 mask 

     - BPD – 50 mask 

     - TVS – 50 mask 

     - Lekarna – 100 mask 

     - UC – 200 mask 

 

Podajamo poročilo o količini 

opranega perila v marcu 2020: 

115.028 kg. 
 

       Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž. 

       Služba za oskrbo s tekstilom 

 

 

OBVESTILO – ENOTA ZA 

NAROČANJE 

Obveščamo vas, da ima Enota 

za naročanje med epidemijo 

spremenjen delovni čas. 

Dosegljivi smo na tel. številkah: 

- za zaposlene na 780 (7.00– 

15.00) 

- za paciente na 730 (8.00–15.00) 

 
Živa Kološa, mag. poslovnih ved 

Enota za naročanje 

 

 

OBVESTILO – KUHINJA 

V jedilnici zaposlenim 

odsvetujemo uporabo maske, saj 

je med hranjenjem ni možno 

ustrezno odstraniti  in 

odložiti (maske so zdaj 

neprimerno odložene na mizah, 

stolih ali pladnjih s hrano) 

1. Pred vrati v jedilnico je 

namenski koš, kjer lahko 

zavržete masko, preden 

vstopite v jedilnico. 

2. Pred delilno linijo je 

možnost razkuževanja rok. 

3. Iz jedilnice bodo 

odstranjeni vsi tekstilni prti 

zaradi lažjega razkuževanja 

površin. 

4. Mize razkužujemo trikrat 

dnevno. 

 

 Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh.,           

Služba bolnišnične prehrane 

 

 

ZAHVALA 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota se iskreno zahvaljuje 

vsem, ki nam v teh težkih časih 

stojite ob strani in nam 

pomagate po svojih najboljših 

močeh.  

Posebej se zahvaljujemo: 

- Podjetju Paloma PIS Sladki 

Vrh za podarjene Palomine 

izdelke, 
 

- Slovenski župniji Stuttgart 

za podarjena zaščitna sredstva, 

 

- Društvu Viljem Julijan 

Šentjur za podarjene otroške 

maske, 
 

- Podjetju Ocean Orchids 

Dobrovnik za podarjene 

orhideje, 
 

- Gospodu Benu Bruncu za 

prevoz dezinfekcijskih 

sredstev, 
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- Gospe Mateji Ošlaj in gospe 

Zinki Šiplič za podarjene 

zaščitne maske, 

 

- OMV Murska Sobota za 

podarjene zaščitne maske, 

 

- Gospe Petri in gospodu 

Mitji Horvatu za podarjeno 

zaščitno opremo Oddelku za 

perioperativno medicino. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

j 
ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
170 

ŠTEVILO BOD: 948 

LEŽALNA DOBA: 4,94 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
14 

DOJEČE MATERE  BOD: 17 
 

Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 
Najpomembnejše sporočilo 

današnjega dne je: pazite nase 

in ostanite zdravi. 
     

 

Ureja: Tajništvo 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki  in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 
 

 

http://www.sb-ms.si/

