MOŽNOST PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV
S POGOJEM TESTA
3. člen Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v RS (Uradni list RS, št. 20/21 - 11. 2. 2021)
7. člen: Odlok začne veljati 13. februarja 2021 in velja do 19. februarja 2021, uporabljati pa
se začne 15. februarja, do takrat pa se uporablja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikov v RS (Uradni list RS, št. 17/21)

PREDPISANO

TESTIRANJE

vrsta blaga in storitev

KDO?

IZVAJALCI

PRODAJALCI,

1. opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino
2. druge servisne delavnice s površino do 400 m² ter storitve izdelave,
vzdrževanja in montaže
3. storitve nepremičninskega posredovanja
4. storitve higienske nege
(kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura,
manikura, dejavnosti salonov za nego telesa)

5. storitve strokovnega oz. poslovnega izobraževanja in usposabljanja
do 10 oseb (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice)
6. storitve salonov za nego živali
p o g o j

za

ponujanje in prodajanje blaga in storitev

negativni izvid testa
na virus SARS-CoV-2 (COVID 19)
s hitrimi antigenskimi testi (test HAGT)
ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR)

testiranje
enkrat tedensko

testiranje ni potrebno osebi, ki:
●
●

●
●

predloži negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2
s testom PCR ali HAGT, ki ni starejši od 24 ur
ima potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim
dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva
proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7,
MODERNA 14 in AstraZeneca 21 dni
ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali
HAGT, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od
šest mesecev ali
ima potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev

Tabelo oblikoval: Jakob Grošl (12. 2. 2021)

Potrdila se upoštevajo, če
so bila izdana v državah
članicah EU oz. državah
članicah schengenskega
območja ali pri organizacijah
oz. posameznikih v državah,
ki jih Inštitut za mikrobiologijo
in imunologijo in Nacionalni
laboratorij za zdrave, okolje in
hrano prepoznata kot
ustrezne (objavljeni na spletni
strani)

