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Zadeva: Pobuda občinske svetnice

Spoštovani!

6. aprila smo prejeli vaš dopis štev. 410-002/2021 z dne 30.3.2021 s priloženo pobudo občinske 
svetnice ga. Mojce Papler. Vprašanje svetnice je vezano na problematiko izvajanja hitrega testiranja 
za občane vaše občine.

Primarno zdravstveno varstvo občanov občine Žirovnica se zagotavlja v zdravstveni postaji Žirovnica, 
ki organizacijsko in strokovno sodi v enoto ZD Jesenice. Za presejalno hitro testiranje občanov občine 
Žirovnica in ostalih (učitelji, vzgojitelji, itd) je strokovno in organizacijsko zadolžen ZD Jesenice. Ker so 
bile pri organizaciji v ZD Jesenice določene prostorske težave, se hitro testiranje ni izvajalo vsak dan, 
ampak le 3x tedensko. Z 12. aprilom se je spremenila lokacija testiranja, ki je sedaj Titova 78a (objekt 
ob ZD Jesenice) kar omogoča, da je hitro presejalno testiranje za občane Žirovnice, Jesenic in Kranjske 
gore organizirano vse dni v tednu, tj. od ponedeljka do petka, dopoldan. Hkrati se na tej lokaciji izvaja 
tudi testiranje za obolele s CO\/ID-19 in tudi samoplačniška testiranja, seveda ob različnih urah. 
Občani so tako razdeljeni preko celega dneva, zato tudi ni več gneče, kot je bila pred tem. Preko 
vikenda se izvajajo testiranja za prehod meje in pri bolnih občanih v prostorih urgentnega centra, ki 
deluje v sklopu SB Jesenice. ZD Jesenice ima organiziran tudi mobilni team, ki izvaja testiranje 
zaposlenih v šolah in vrtcih, vsak ponedeljek (tudi v Žirovnici). Navedena sprememba je objavljena 
tudi na spletni strani OZG, ZD Jesenice (priloga tega odgovora).

ZD Jesenice poleg vseh oblik testiranja izvaja tudi za vse tri občine cepljenje proti COVID -19 tako da 
dodatnega kadra, ki bi omogočil morebitno testiranje še v občini Žirovnica in v Kranjski Gori, 
nimajo.

Presejalno hitro testiranje se izvaja tudi v ZD Radovljica in ZD Bled, kjer se praviloma testirajo občani 
in pacienti teh občin.
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v kolikor bi želela občina Žirovnica organizirati dodatna presejalna testiranja za svoje občane izven 
urnikov, ki veljajo v ZD Jesenice, se lahko poveže z zasebnimi izvajalci, ki jih je izbralo Ministrstvo za 
zdravje in se z njimi dogovori. Nekaj Gorenjskih občin se je za to možnost občasno že odločilo.

S spoštovanjem,

Jože Veternik, univ. dipl. 
Direktor zavoda OZG

v vednost:
Prim. Saša Letonja, dr.med., direktor OE ZD Jesenice
Ga. Maja Petrovič Šteblaj, dr. med., direktorica OE ZD Radovljica

Priloga; lx



^ prijava za zaposlene

stran od 4

Domov / 2D Jesenice / P^ontakt

Zdravstveni dom Jesenice

Splošna obvestila 

Prodaja stvarnega premoženja

BREZPLAČNO IN 
PROSTOVOUNO TESTIRANJE 
NA OKUŽBO Z NOVIM 
KORONAVIRUSOM
12. april 2021

Spoštovani občani in občanke!

V zdravstvenem domu Jesenice, skladno z navodili Ministrstva za zdravje, izvajamo 

brezplačno in prostovoljno testiranje z hitrimi antigenskimi testi SarS’Cov-2. 

Namenjeno je za zdrave občane občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. 

Testiranje poteka po spodaj naveden urniku v Zdravstvenem domu Jesenice. 

Testiranje se izvaja v stavbi poleg zdravstvenega doma, Titova 78a, levo od 

glavnega vhoda ZD Jesenice (nad garažami za reševalna vozila). Testiranje je 

označeno z usmerjevalnimi tablami

Na samoplačniško PCR testiranje se je potrebno naročiti na telefonsko številko 

051668 651, vsak delovnik od 8 -18 ure.

Samoplačniško testiranje z hitrimi antigenskimi testi-HA 07 bo potekalo od torka 

do petka od 17,00 do 17,30 ure, brez predhodnega naročila. Cena testiranja 

skupaj z izvidom in izpolnjenim potrdilom (Medical certificate) je 24€. 

Dokumentacijo prevzamete na triažiZD od 18 - 20 ure, ali naslednji dan.
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I ojjiusiia uuvcbllia 2. Stran od 4

v prilogi je cenik SAMOPLAČNIŠKEGA TESTIRANJA NA COVID-lSs hitrimi 

antigenskimi testi (HAGT)

Urnik testiranja se lahko spremeni, zato prosimo za tedensko sledenje spletne 

objave.

URNIK BREZPUČNEGA MNOŽIČNEGA TESTIRANJA

> PONEDEUEK od 7,50 -10,00 ure 

• TOREK od 7,50 ■ 10,00 ure 

- SREDA od7,50 • 10,00ure 

■ ČETRTEK od 7,50 • 10,00 ure 

‘ PETEK od7,50 ’ 10,00ure

POMEMBNO > NA VODILA OBČANOM

• testiranje je namenjeno iskanju morebitne okužbe med zdravo populacijo

• na testiranje se ni potrebno naročiti S seboj imejte kartico zdravstvenega 

zavarovanja ter telefonsko številko mobilnega telefona, kamor vas bomo preko 

SMS sporočila obvestili o rezultatu testiranja, predvidoma v roku 1 -2 ure

• pri čakanju na testiranje je obvezna uporaba zaščitne maske in upoštevanje 

varnostne razdalje

• če bo vaš test na koronavirus pozitiven, morate takoj v izolacijo in obvestiti 

svojega osebnega zdravnika

OPOZORILO: Akutno bolni z znaki prehlada (smrkanje, kašljanje, slabo počutje, 

povišana telesna temperatura) ne hodite na zgoraj opisano testiranje ampak se 

obrnite na svojega osebnega zdravnika, ki vas bo napotil na PCR testiranje v Covid 

vstopno točko.

Ekipa Zdravstvenega doma Jesenice

CENIK HAGT.pdf

«nazaj na seznam

OGLEJTE Sl
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