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Sredstvom javnega obveščanja 
 
 

JAVNI POZIV IZVAJALCEM MEDICINE DELA OB RAZGLAŠENI EPIDEMIJI BOLEZNI COVID 19 
 
 
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora vsak delodajalec v Sloveniji 
zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu pri njem izvaja izvajalec 
medicine dela z dovoljenjem ministra za zdravje za opravljanje te dejavnosti. Izvajalec medicine 
dela najbolje pozna delovne procese pri delodajalcu, saj izvaja preventivne zdravstvene preglede 
delavcev in sodeluje pri njihovem usposabljanju. V skladu z ZVZD-1 mora delodajalcu svetovati 
izboljšave delovnega procesa za nadgradnjo ukrepanja v zvezi z zdravjem pri delu. 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) od razglasitve epidemije bolezni COVID 19 zbira 
poročila iz podjetij in zavodov o tem, kako je oziroma ni poskrbljeno za preprečitev širjenja 
koronavirusa SARS-CoV-2 na delovnih mestih, kjer z ramo ob rami dela na stotine delavcev. 
Delavci, ki, da ne bi širili koronavirusa, za prihod na delo ne smejo uporabljati javnih prevoznih 
sredstev in ki jih policija oglobi, če so na javnih prostorih v skupinah večjih od 5 ljudi, na delovnem 
mestu zaradi narave svojega dela marsikje brez vsakršne osebne varovalne opreme in ukrepov 
prihajajo v tesen stik s številnimi sodelavci.  
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) pri teh delodajalcih pogreša aktivno vlogo izvajalcev 
medicine dela in jih zato poziva, da zato nemudoma na samem mestu v podjetjih in zavodih 
ocenijo tveganje za širitev koronavirusa v obstoječi organizaciji dela ter se o opozorilih delavcev 
samih posvetujejo s sindikalnimi in delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu. Na tej 
podlagi naj izvajalci medicine dela delodajalcem konkretno svetujejo učinkovite preprečevalne 
ukrepe za širjenje virusa med zaposlenimi oziroma za pravilno ukrepanje v primeru okužb.  
 
Lep pozdrav 
 

Lidija Jerkič, univ. dipl. prav. 
Predsednica ZSSS 
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