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KORONAVIRUS SARS-CoV-2

POJASNILA IN NAPOTKI ZA ZAPOSLENE NA CSD SAVINJSKO-ŠALEŠKA 
II

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,

ob RAZGLASITVI EPIDEMIJE, ki jo je Vlada Republike Slovenije z odredbo razglasila 12.03.2020 
ob 18. uri, podajamo zaposlenim na CSD Savinjsko-Šaleška naslednje ukrepe in napotke, ki 
začnejo veljati s petkom, 13.3.2020:

 Vlada Republike Slovenije je 12.03.2020 sprejela Zakon o interventnih ukrepih, ki med 
drugim določa, da lahko starši, ki nimajo varstva za svoje otroke, ki obiskujejo vrtec ali 
šolo, ki bodo od ponedeljka, 16.03.2020, oziroma nekje že od petka, 13.03.2020, zaprte, 
ostanejo doma in prejemajo 50% nadomestilo za čas svoje odsotnosti. Vse zaposlene, ki 
boste iz tega razloga želeli ostati doma zaradi varstva otrok prosim, da podate pisno 
vlogo, s katero seznanite svojega nadrejenega. Odsotnost vam bo nemudoma 
zagotovljena.

 Od petka, 13.03.2020, so vse enote CSD Savinjsko-Šaleška zaprte, dostopnost bo 
namenjena uporabnikom zaradi nudenja storitve PSP in morebitnih drugih nalog, vendar 
po predhodnem telefonskem razgovoru in samo v življenjsko nujnih situacijah. V enoti 
Žalec priporočam, da se v dogovoru s pomočnico direktorice dogovorite, da ste zaklenjeni 
v pisarnah, saj poslovna stavba žal ne omogoča zaklepanja vhodnih vrat, kot je to 
mogoče v enoti Mozirje in v enoti Velenje.

 Vsi zaposleni, ki bomo na delovnem mestu, moramo biti v poslovnem času na razpolago 
uporabnikom za izvajanje nalog po telefonu ali elektronski pošti.

 Interventna služba do nadaljnjega deluje nemoteno. V primeru dodatnih navodil vas 
bomo o spremembah nemudoma obvestili.

 Obvestili bomo Območne enote Zavoda Republike Slovenije, da programov iz naslova 
javnih del do nadaljnjega ne bomo izvajali, javni delavci bodo čakali na delo doma. Z 
današnjim dnem tako prekinjamo izvajanje vseh programov – preventivni programi v 
enoti Žalec, dnevni centri v Žalcu in Velenju in laična pomoč družini za dom v Mozirju in 
Velenju. Pomočnice direktorice bodo o tem še danes obvestile tudi izvajalce javnih del in 
občine.
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 Izvajanje pomoči na domu je včeraj potekala še nemoteno, danes bo sklican sestanek za 
pomočnice direktorice in koordinatorke pomoči na domu, kjer bomo dogovorili 
spremenjen način dela v storitvi Pomoč na domu.

 O spremenjenem delovanju CSD Savinjsko-Šaleška bodo danes obveščeni tudi mediji v 
lokalnih okoljih.

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, znašli smo se v situaciji, ko kot posamezniki ali 
skupina na večino stvari v življenju naenkrat nimamo več vpliva. Želim si, da lahko »stopimo 
skupaj« na način, da pripravimo in izvedemo drugačno organizacijo našega strokovnega dela, 
ohranjamo primerno delovno klimo v našem CSD in pazimo na svoje zdravje in zdravje drugih na 
način, da v celoti sledimo navodilom NIJZ in Vlade RS, da preprečimo širjenje okužbe.

V KOLIKOR PRI SEBI OPAZITE KARŠNEKOLI BOLEZENSKE SIMPTOME, OSTANITE 
DOMA, TAKOJ POKLIČITE SVOJEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA IN SE RAVNAJTE PO 
NJEGOVIH NAVODILIH.

S spoštovanjem,

                       Helena Bezjak Burjak

      direktorica

        

Vročiti:
- javnim uslužbencem – po elektronski pošti.

Vložiti v:
- arhiv.
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