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Informacije za socialno varstvene zavode
dopisi Ministrstva za zdravje za socialno varstvene zavode, dostopni na
spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalcezdravstvene-dejavnosti/ - Domovi za starejše in drugi socialno varstveni
zavodi

Spoštovani,
ponovno se na vas obračamo z zaprosilom za promocijo cepljenja proti covid-19 vseh, pri
katerih cepljenje ni kontraindicirano ter promocijo cepljenja proti covid-19 s poživitvenim
odmerkom cepiva.
V skladu z aktualnimi Navodili in priporočili za cepljenje proti COVID-19 Nacionalnega inštituta
za javno zdravje1 je priporočen presledek med osnovnim cepljenjem, ki je bilo opravljeno z
mRNA cepivi ali kot »mešana shema« (Vaxzevria in mRNA cepivo), in poživitvenim odmerkom
6 mesecev, najkrajši možen presledek pa 3 mesece.
Glede na trenutno epidemiološko situacijo je poživitveni odmerek za osebe, ki so osnovno
cepljenje opravile z vektorskimi cepivi (ali v tujini z drugimi cepivi odobrenimi s strani SZO),
priporočljiv s presledkom vsaj dveh mesecev po osnovnem cepljenju.
Za omejitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, tudi različice omikron, je ključnega pomena
dosledno upoštevanje vseh ukrepov za preprečevanje tveganja prenosa virusa in čim višji delež
prebivalstva, cepljenega proti covid-19.
Prosimo vas, da spodbudite zaposlene in uporabnike v socialno varstvenih zavodih k
cepljenju proti covid-19 v skladu s priporočili NIJZ ter jih seznanite z roki, v katerih se
priporoča prejem poživitvenega odmerka cepiva proti covid-19.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

1

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_psc_apr_2021.pdf
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S spoštovanjem.
mag. Franc Vindišar
državni sekretar

Vročiti:
 Socialno varstveni zavodi – po e-pošti
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, janja.romih@gov.si,
andrej.Grdisa@gov.si, mateja.Jenko-Pas@gov.si, gp.mddsz@gov.si; klemen.jerinc@gov.si
– po e-pošti
 Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si - po epošti
 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, predsednica@zbornica-zveza.si,
tajnistvo@zbornica-zveza.si – po e pošti
 Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si,
Alenka.Skaza@nijz.si, info@nijz.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
 Člani Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom
SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih
zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v
javni mrež – po e-pošti
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