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V skladu z določbo 26. člena Statuta SA, Odredbo Vlade RS o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS 166/2020) in ukrepi Vlade 
RS za zajezitev širjenja epidemije  
 
izdaja direktor SA naslednjo  
 
 

ODREDBO 
 
 
 

1. Od 18. 11. 2020 do 17. 12. 2020 se vsa ocenjevanja v postopkih akreditiranja izvajajo na daljavo.  
 
2. Izjema so lahko začetna ocenjevanja, za katere Svet SA izda poseben sklep o nujni in prednostni 
obravnavi zaradi posebnega družbenega pomena, pa jih ni mogoče v celoti izvesti na daljavo. Tudi  ta 
se v največji možni meri izvede z ocenjevanjem na daljavo s fizično prisotnostjo ocenjevalca pa se 
izvede le dele, za katere izvedba na daljavo ni mogoča. 
 
3. Izjemoma se lahko del ocenjevanja izvede z obiskom ocenjevalca/strokovnjaka pri stranki tudi pri 
ostalih ocenjevanjih, in sicer kadar je nujno opazovanje izvajanja aktivnosti s fizično prisotnostjo 
ocenjevalca/strokovnjaka, ker opazovanje na daljavo ali vnaprejšnje snemanje aktivnosti zaradi narave 
aktivnosti ni možno oz. smiselno in kadar odložitev opazovanja na naslednje ocenjevanje ni primerna,  
vendar le, če se te aktivnosti izvajajo na prostem in ob upoštevanju vseh ustreznih zaščitnih ukrepov.  
 
4. Kadar so izpolnjeni pogoji pod točko 2 in 3, SA izvede del ocenjevanja z obiskom pri stranki le z 
ocenjevalci/strokovnjaki, ki so dali soglasje k izvajanju ocenjevanja z obiskom pri stranki ali na terenu in 
ki v svoji privolitvi potrdijo:  

a. da soglasje za izvajanje ocenjevanja z obiskom dajejo prostovoljno in se zavedajo, da 
lahko to privolitev v vsakem trenutku prekličejo,  

b. da sami nimajo bolezenskih znakov COVID-19,  

c. da v zadnjih 14 dneh niso bili v fizičnem stiku s COVID-19 potrjeno osebo oziroma z 
osebo z znaki za COVID-19, ki je bila poslana v samoizolacijo,  

d. da se bodo takoj izločili iz izvajanja ocenjevanja z obiskom pri stranki, če bodo po dnevu 
potrditve prejšnjih dveh pogojev in pred predvidenim dnem ocenjevanja ali med njegovim 
izvajanjem pridobili informacije, da zanj/zanjo ne velja več kateri od prejšnjih dveh 
pogojev. 

 
5. Ocenjevalci/strokovnjaki morajo pri ocenjevanju z obiskom pri stranki ali na terenu:  

a. upoštevati splošna priporočila, ki veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljive 
bolezni COVID-19,  

b. upoštevati vse dodatne usmeritve in zahteve, s katerimi jih je seznanila stranka v povezavi 
s preprečevanjem širjenja bolezni COVID-19 v njihovi organizaciji,  

c. skrbeti za ustrezno in redno higieno rok ter razkuževanje rok,  

d. nositi zaščitno masko in vzdrževati razdaljo 2 m do drugih oseb, 

e. prekiniti ocenjevanje, v kolikor na strani stranke ali zaradi drugih razlogov ni zagotovljeno 
izvajanje ali upoštevanje vseh potrebnih zaščitnih ukrepov. 
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6. Kadar so izpolnjeni pogoji pod točko 2 in 3, SA izvede del ocenjevanja z obiskom pri stranki le, če se 
stranka z izvedbo ocenjevanja z obiskom pri stranki ali na terenu strinja ter kadar so na strani stranke 
izpolnjeni vsi potrebni pogoji za izvedbo in je zagotovljeno izvajanje vseh potrebnih zaščitnih ukrepov v 
skladu s priporočili NIJZ. S tem, ko se stranka strinja z ocenjevanjem z obiskom, tudi sami potrjujejo: 

a. da osebje stranke nima bolezenskih znakov COVID-19,  

b. da v zadnjih 14 dneh niso bili v fizičnem stiku s COVID-19 potrjeno osebo oziroma z 
osebo z znaki za COVID-19, ki je bila poslana v samoizolacijo.  

 

7. Osebje stranke, ki bo prisotno na ocenjevanju z obiskom, mora:  

a. zagotoviti upoštevanje splošnih priporočil, ki veljajo za zmanjšanje prenosa 
povzročiteljev nalezljive bolezni COVID-19,  

b. upoštevati vse dodatne usmeritve in zahteve, s katerimi jih je seznanila SA v povezavi 
s preprečevanjem širjenja bolezni COVID-19 v SA,  

c. skrbeti za ustrezno in redno higieno rok ter razkuževanje rok,  

d. nositi zaščitno masko in vzdrževati razdaljo 2 m do ocenjevalcev/strokovnjakov, 

e. prekiniti ocenjevanje, v kolikor na strani ocenjevalca/strokovnjaka ali zaradi drugih 
razlogov ni zagotovljeno izvajanje ali upoštevanje vseh potrebnih zaščitnih ukrepov. 

 

 

 

dr. Boštjan Godec,  

direktor 
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