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Vprašanja se nanašajo na obdobje 14 dni pred datumom zdravstvene obravnave. 

 
Ime in priimek pacienta: 

Datum obravnave: 

 
Št. Vprašanje DA NE 
1. Imate povišano telesno temperaturo (nad 37,5°C)?   
2. Ste prehlajeni?   
3. Kašljate?   
4. Vas boli v grlu, žrelu?   
5. Imate spremenjen okus ali vonj?   
6. Imate občutek težkega dihanja ali stiskanja v prsnem košu?   
7. Imate bolečine v mišicah?   
8. Imate prebavne težave (drisko ali bruhanje)?   
9. Ima kdo drug doma ali v službi takšne težave?   

10. Ste imeli pozitiven izvid testa na okužbo z virusom SARS-CoV-2 oz. na bolezen COVID-19?   
11. Ste bili v stiku z okuženo osebo (oboleli svojci, sostanovalci ali sodelavci*?   
12. Ste bili v stiku s potencialno okuženo osebo (oboleli svojci, sostanovalci ali sodelavci*?   

*Kot stik z okuženo osebo se ne šteje stika zdravstvenih delavcev v ustrezni osebni varovalni opremi z okuženimi ali 
potencialno okuženimi pacienti pri izvajanju zdravstvene dejavnosti. 

 

IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT (preboleli, cepljeni, testirani)  

Obkrožite, katerega izmed spodaj navedenih pogojev PCT izpolnjujete: 

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali test HAG, ki ni starejši 
od 48 ur od odvzema brisa 

2. COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR (EU DCP) 
3. COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake 

podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku  
4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim se izkazuje, da je oseba prejela: 

- drugi odmerek cepiva Comirnaty (Biontech/Pfizer), cepiva Spikevax (Moderna), cepiva Sputnik V 
(Russia's Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology), cepiva CoronaVac (Sinovac 
Biotech), cepiva Covid-19 Vaccine (Simopharm), cepiva Vaxzevria (AstraZeneca) in cepiva Covishield 
(Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se 
pridobi takoj po prejetem drugem odmerku. 

- odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson/Janssen-Cilag). Dokazilo se pridobi z 
dnem cepljenja. 

5. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, 
vendar ni starejši od 180 dni 

6. dokazilo o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilo o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, 
ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oz. od začetka simptomov, cepljenje z enim 
odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja. 

 
S podpisom potrjujem resničnost vseh navedb: 
 


