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Obravnavanje ilegalnih prebežnikov in izpostavljenost policistov
nalezljivim boleznim in zaščitna oprema – ponovna zahteva
vaš dopis številka 219-5/2018/27 (20-09) z dne 1.6.2018

Spoštovani,

4.6.2018 smo prejeli vaš dopis, v katerem ste nam odgovorili na naše predloge, ki smo jih podali
z namenom izboljšanja zdravstvene varnosti naših članic in članov, ki se pri opravljanju
policijskih nalog srečujejo tudi z izpostavljenostjo nalezljivim boleznim. Predvsem gre za večjo
skrb do policistk, policistov in strokovno tehničnih uslužbencev, ki so neposredno ali posredno
izpostavljeni stikom z ilegalnimi prebežniki, vozili in opremo, ki se pri tem uporablja za delo ter
čiščenjem prostorov, kjer se obravnavane osebe zadrži ali namesti.
Vaše odgovore smo preučili. Pregledali smo tudi vaša navodila in obvestila ter spremljamo
izvajanje vseh ukrepov, ki ste jih podvzeli, da bi zaščitili uslužbence.

1. Strinjamo se, da izvajate minimalne ukrepe, ki so usklajeni s Posvetovalno skupino NIJZ na
področju nalezljivih bolezni, vendar v PSS navkljub temu pričakujemo višji standard
zaščite vseh zaposlenih. Ugotavljamo pa, da ste prezrli naše bistveno opozorilo in predlog,
katerega izvedba bi po našem mnenju lahko znatneje pripomogla k zaščiti uslužbencev
Policije in MNZ, ki so bolj izpostavljeni. Zato ponavljamo besedilo iz naše zahteve številka 62/2018-122 z dne 17.5.2018:
»…policistom, ki so bili v stiku z domnevno okuženim tujcem pojasnjeno, da morajo
intenzivneje spremljati svoje lastno zdravstveno stanje in oblačila obvezno ustrezno oprati.
Za lastno zdravstveno oskrbo jim je bil svetovan obisk svojih osebnih zdravnikov, kar je
nekaj policistov tudi storilo. Ti policisti so bili s strani zdravstvenega osebja podučeni, da bi
lahko odšli na testiranje na Infekcijsko kliniko, kjer bi s testiranjem lahko ugotovili ali
imajo v sebi dovolj protiteles, ki bi lahko preprečila okužbo s to nalezljivo boleznijo. Kljub
cepljenju proti ošpicam, kateremu smo bili v otroštvu podvrženi vsi namreč ni nujno, da
protitelesa virusa ošpic še vedno imamo. To naj bi bilo odvisno predvsem od števila cepljenj
(1x ali 2x), ustreznosti cepiva in kvalitete le tega. Po neuradnih, a zanesljivih podatkih,
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pridobljenih iz laboratorija Kliničnega centra v Ljubljani naj bi bilo takšnih oseb, ki kljub
cepljenju nimajo več dovolj protiteles in je bilo potrebno dodatno cepljenje, kar 25%!
Kot navedeno možnost testiranja na prisotnost protiteles virusa ošpic obstaja in se tudi
izvaja, vendar pa se predmetna storitev ne krije iz naslova zdravstvenega zavarovanja,
temveč je samoplačniška, stane pa dobrih 20 €.
Dejstvo je, da je to področje neurejeno, še zlasti upoštevaje, da je lahko vsak ilegalni
prebežnik potencialni prenašalec nalezljive bolezni. Za razliko od policistov, ki so že v
osnovi bistveno slabše zaščiteni v postopkih z ilegalnimi migranti kot zdravstveno osebje, so
bili po izjavah zdravstvenega osebja, vsi zdravstveni delavci testirani na prisotnost
protiteles, kar nekaj pa jih je bilo zaradi ugotovitve, da ustrezne zaščite s protitelesi niso
imeli, nato tudi ponovno cepljenih. Seveda ne na lastne stroške, kot to velja pri policistih!
Temveč na stroške njihovega delodajalca!«
Vaš ukrep, ki ga velja omeniti je, da ste ugotovili, da ambulanta medicine dela nima podatkov o
sprejemljivih dokazih imunosti oziroma zaščite zaposlenih proti ošpicam, zato ste vse enote
zaprosili, da zberejo in posredujemo podatke, ki naj jih uslužbenci pridobijo pri osebnem
zdravniku ali jih sami posredujejo, če z njimi že razpolagajo (podatki v cepilni knjižici).
Ocenjujemo, da navedeni ukrep ni učinkovit, saj nam članstvo poroča, da:
-

je težko pridobivati dokumentacijo o cepljenju, saj gre pretežno za zelo staro
dokumentacijo, ki je večinoma že arhivirana (zdravstveno osebje opozarja, da je
praviloma strošek vpogleda v arhivirano dokumentacijo 25 EUR, ki ga za zdaj sicer še ne
zaračunavajo),
da dokumentacije več ni,
ne glede na to, ali obstaja dokumentacija ali ne, zdravniki priporočajo, da gredo
uslužbenci na testiranje, da se ugotovi število protiteles,
zdravniki priporočajo še druga cepljenja (npr. proti hepatitusu A).

Glede na navedeno ponovno zahtevamo, da čim prej zagotovite financiranje tovrstnih testiranj in
možnost dodatnih preventivnih cepljenj. Ugotavljamo, da je članstvo (policisti in strokovno
tehnični uslužbenci) po vsakodnevnih poročanjih v medijih in vaših ukrepih, ki kažejo bolj na
»papirni« boj proti nalezljivim boleznim, vse bolj nezadovoljno. Bojazen, da so izpostavljeni
nalezljivi boleznim in so že bili ali bodo okuženi ali bodo okužili tudi svoje najbližje, narašča.

2. Članstvo je bilo pri delu skupaj z zdravniškem osebju seznanjeno, da sredstvo za
razkuževanje Skinman soft, podjetja Ecolab, ki je v splošni uporabi, ne zadošča za učinkovito
razkuževanje z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, s katerimi bi bili in so v
preteklosti že bili (garje) okuženi ilegalni prebežniki. Kot ustrezno sredstvo navajajo
sredstvo Spitaderm, prav tako podjetja Ecolab, katerega tudi sami uporabljajo v
zdravstvenih domovih. Zahtevamo, da se nemudoma nabavi ustrezno sredstvo, ki bo
dejansko ščitilo uslužbence, neustrezno pa se umakne iz uporabe.
3. Prav tako se od policistov zahteva (obvestilo OKC UPS GPU, številka 225-35/2018/58 (23317) z dne 2.6.2018), da morajo med postopki z migranti obvezno uporabljati zaščitno
srajčko/majico za protivbodno zaščito. Obveščamo vas, da vsi policisti še niso zadolžili
zaščitnih majic, ali zaradi neustrezne velikosti še niso v uporabi (do danes še niso bile
zamenjane ali prilagojene uporabniku, kljub pisnemu poročanju in dogovoru, da bo
delodajalec preko dobavitelja odpravil pomanjkljivosti). Ker vodstva v nekaterih enotah
kljub navedenim težavam zahtevajo dosledno uporabo zaščitnih majic, je treba upoštevati
tudi navedene okoliščine in po našem mnenju dopolniti navedeno obvestilo oz. pristopiti k
hitrejši izvedbi obljube o ustrezni prilagoditvi zaščitnih majic.
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4. Podobno počasnost ugotavljamo pri odpravljanju težav s službenimi čevlji. Čeprav so se
odzvali na vaš poziv in sporočili kakšne težave imajo pri nošenju čevljev (v večini preozek
model). Nekateri policisti, ki so poročali o težavah, so dobili nov, drugačen model čevljev,
nekaterim pa čevljev še niso zamenjali in še vedno nosijo neustrezne čevlje. Prosimo, da
pospešite zamenjavo čevljev še za preostale policiste.
Pričakujemo, da nas boste sprejetih ukrepih in odločitvah obveščali.
S spoštovanjem,
Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK

© Policijski sindikat Slovenije | TRR: 61000-4030000080, Delavska hranilnica d.d. | matična številka: 5383986 | davčna številka: SI 83912665

3

