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Odrejanje izolacije ob rizičnem stiku z okuženo osebo s Covid 19 obvestilo

Pri spremljanju dela ugotavljamo, da nekateri vodje enot uslužbencem policije, po potrditvi
rizičnega stika z osebo okuženo z nalezljivo boleznijo Covid-19, odrejajo čakanje na delo iz
poslovnih razlogov oziroma jim spreminjajo razporede dela v dela proste dni.
Obveščamo vas, da je takšno početje v nasprotju s strokovnimi usmeritvami in navodili, ki
jih je Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve in vodstvo Policije posredovalo
v povezavi s pravilnim obračunom ur delovnega časa in organizacijskimi ukrepi za obvladovanje
problematike Covid-19.
V točki j) pojasnila Ministrstva za javno upravo (dokument, številka 1002-253/2020/7, 21. 4.
2020) je navedeno, da je v primeru preventivne izolacije uslužbenec upravičen do nadomestila
v breme delodajalca v polni višini plače (šifra G080). V tej zvezi smo vam posredovali obvestilo
»Odsotnost zdrave osebe, ki ji ni odrejena karantena in ne more opravljati dela na domu,
nadgradnja aplikacije ISPP-ure – obvestilo (dokument Policije, številka 229-39/2020/240 (20610), 30. 4. 2020)«.
Ob tem je potrebno upoštevati vsa relevantna navodila glede rizičnih stikov in druge usmeritve,
ki so objavljena na intranetu policije (intranet policije/KORONAVIRUS/Aktivnosti in ukrepi).
Vodje enot naj policistom, ki so jim bile obračunane ure v nasprotju s posredovanimi
usmeritvami in navodili, izvedejo ukrepe za odpravo nepravilnosti. V izogib napačnemu
ravnanju vas prosimo, da preučite že objavljene usmeritve in navodila v povezavi s pravilnim
obračunom ur delovnega časa in organizacijskimi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive
bolezni Covid-19.
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- Vse NOE GPU in PU - (elektronsko)
- MNZ Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre; v vednost - (elektronsko)

