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Informacija v povezavi s cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo od različnih deležnikov prejeli
vprašanja v povezavi s cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2, na katera v nadaljevanju
podajamo odgovore.
1. Nadaljnja naročanja potrebnih količin cepiva proti virusu SARS-CoV-2 za zaposlene
in oskrbovance socialno varstvenih zavodov
Vsa nadaljnja naročanja cepiva proti virusu SARS-CoV-2 potekajo preko zdravstvenega doma
na območju, kjer se socialnovarstveni zavod (v nadaljnjem besedilu: SVZ) nahaja. Potrebne
količine cepiva sporočajte zdravstvenemu domu. Zdravstveni domovi podatke o potrebnih
količinah cepiva poročajo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje najkasneje do četrtka do
15:00 za naslednji teden.
2. Cepljenje oseb, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 že prebolele
Cepljenje oseb, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 že prebolele, se (glede na trenutno
pomanjkanje cepiva) načrtuje po treh mesecih po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2.
3. Naročanje cepiva za cepljenje oseb, ki so bile cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 dne
27. in 31. 12. 2020
Za osebe, ki so bile v SVZ cepljene 27. in 31. 12. 2020, se bo potrebne količine brez naročanja,
posredovalo zdravstvenim domovom v tednu od 18. 1. 2021 dalje. SVZ se za organizacijo in
izvedbo cepljenja proti SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: cepljenje) povežite z zdravstvenim
domom, ki vam je zagotovil cepljenje s prvimi odmerki cepiva. Kot drugi odmerek se vedno
načrtuje cepivo istega proizvajalca, s katerim je bila oseba cepljenja prvič.
4. Vključitev uporabnikov in zaposlenih v dnevnih oblikah socialno varstvenih storitev
Predlagamo, da se potrebne količine za cepljenje uporabnikov in zaposlenih v dnevnih oblikah
domskega varstva in storitvi vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji kot prioritetne
sporočijo v zdravstvene domove. Uporabniki in zaposleni v dnevnih oblikah socialno varstvenih
storitev naj se cepijo v zdravstvenem domu.
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5. Zagotavljanje cepiva za zaposlene pri izvajalcih socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu:
MDDSZ) nam je posredovalo potrebne količine cepiva za prvo cepljenje zaposlenih v socialno
varstveni storitvi pomoč družini na domu. Sporočene količine smo posredovali Nacionalnemu
inštitutu za javno zdravje, ki bo sporočene količine cepiva dodal pošiljkam za zdravstvene
domove v tednu od 11. 1. 2021 dalje. Izvajalci socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu (v nadaljnjem besedili: izvajalci PND) naj se za izvedbo cepljenja njihovih zaposlenih,
povežejo z zdravstvenimi domovi. MDDSZ naprošamo, da izvajalce PND o navedenem
seznani.

6. Cepljenje zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zavodih za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
V povezavi s prejetim vprašanjem glede možnosti cepljenja zdravstvenih delavcev in
sodelavcev v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
pojasnjujemo, da se cepivo za zdravstvene delavce in sodelavce zagotavlja prednostno. Zavodi
potrebne količine cepiva za zaposlene sporočijo zdravstvenim domovom, s katerimi tudi
dogovorijo izvedbo cepljenja za svoje zaposlene.
Obveščamo vas, da elektronski naslov dso.mz@gov.si z 8. 1. 2021 ukinjamo.
Zahvaljujemo se vsem SVZ za učinkovito izvedbo cepljenja v proti virusu SARS-CoV-2.
Uporabnikom in zaposlenim, pri katerih cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 ni kontraindicirano,
svetujemo, da se cepijo čim prej. Prav tako priporočamo cepljenje proti virusu SARS-CoV-2
kandidatom za sprejem v SVZ že pred sprejemom v SVZ.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice

Vročiti:
– Domovi za starejše – po e-pošti
– Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle – po e-pošti
– Centri za usposabljanje, delo in varstvo – po e-pošti
– Varstveno delovni centri – po e-pošti
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si;
janja.romih@gov.si, ales.kenda@gov.si, valentina.vehovar@gov.si – po e-pošti
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, gp.mizs@gov.si – po e-pošti
– Skupnost socialnih zavodov Slovenije, info@ssz-slo.si – po e-pošti
– Skupnost varstveno delovnih centrov, skupnostvdcs@gmail.com – po e-pošti
– Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji,
sous@siol.net – po e-pošti
– Nacionalni
inštitut
za
javno
zdravje,
info@nijz.si,
tatjana.frelih@nijz.si,
stasa.javornik@nijz.si, marta.vitek@gov.si – po e-pošti
– Zdravstveni domovi – po e-pošti
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