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Številka: 181-15/2020/3062
Datum: 17. 12. 2020 

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

Spoštovani,

obveščamo vas, da se prvo dobavo cepiva proti virusu SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: 
cepivo) v Republiki Sloveniji pričakuje 26.12.2020. Cepljenje naj se začne takoj, ko prejmete 
cepivo, to je predvidoma od 27.12.2020 dalje. 

Sprejeta je bila odločitev, da se prve prejete odmerke cepiva nameni cepljenju: 

- oskrbovancev v domovih za starejše in zaposlenih v domovih za starejše ter 

- najbolj izpostavljenim in ogroženim zdravstvenim delavcem v bolnišnicah in 
zdravstvenih domovih.  

V nadaljevanju vam podajamo informacije, ki bodo vsem deležnikom, vključenim v izvedbo 
cepljenja proti virusu SARS-CoV-2, v pomoč pri pripravi na kakovostno in varno izvedbo 
cepljenja.

S prvo pošiljko bomo v Republiki Sloveniji prejeli cepivo Pfizer/BioNTech. Cepivo bo pripeljano 
v lekarno Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer bo ustrezno shranjeno na temperaturi 
- 80°C.

Distribucijo cepiva do zdravstvenih domov in bolnišnic (cepilni centri) bo ob predhodnem 
dogovoru z vami zagotovil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prevoz cepiva se organizira v 
temperaturnem območju od 2°C do 8°C.

Cepivo se od prevzema do cepljenja hrani v hladilniku, vendar ga je potrebno porabiti 
najkasneje v 4 dneh od prejema. Cepivo je potrebno pripraviti (razredčiti) neposredno pred 
cepljenjem (ne prej!) in mora biti porabljeno najkasneje v šestih urah. Cepljenje izvede cepilni 
tim oziroma cepilna ekipa.

Domovi za starejše občane
Zdravstveni domovi
Bolnišnice
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S cepivom bo dostavljen tudi pribor za cepljenje (igle, brizge) in topilo (fiziološka raztopina). 

Cepljenje proti okužbi s SARS-CoV-2 se opravi z dvema odmerkoma v razmaku 21 dni.

Izvedbo cepljenja v DSO bodo, v sodelovanju z osebjem DSO, zagotovili zdravstveni domovi
oziroma koncesionarji, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo v teh DSO. Zdravstveni domovi 
in bolnišnice cepljenje za svoje zaposlene izvedejo sami. 

Ker je količina cepiva, ki ga bo Republika Slovenija prejela s prvo pošiljko omejena, za pripravo 
razdelilnika cepiva cepilnim centrom potrebujemo natančne informacije o številu oseb, ki se 
bodo cepile. 

DSO in izvajalce zdravstvene dejavnosti prosimo, da najkasneje do torka 22. 12. 2020 do
10:00 ure preko elektronskega obrazca posredujejo podatek o številu oskrbovancev DSO 
in zaposlenih, ki so podali soglasje za cepljenje oziroma, ki se bodo cepili. 

Obrazec je dostopen na povezavi:
https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/599877/lang-sl

Podatek lahko posreduje sam DSO (s tem, da v anketi za izvajalca izbere »Drugo« in v polju, 
ki se pri tem pokaže, navede svoje podatke ali pa lahko za posamezen DSO podatke 
posreduje zdravstveni dom oziroma pogodbeni zdravnik, koncesionar.

Na podlagi prejetih podatkov in razpoložljive količine cepiva bo NIJZ pripravil razdelilnik za 
delitev cepiva po cepilnih mestih in vas z njim seznanil v sredini prihodnjega tedna. 

Vsak DSO naj pripravi poimenski seznam oskrbovancev DSO in zaposlenih, ki se bodo cepili.  
Glede na omejitve pri pakiranju cepiva, naj bo število kandidatov za cepljenje deljivo s 5 (v eni 
viali je pet odmerkov cepiva). Ker je vsak odmerek cepiva dragocen, je ključnega pomena, da 
se porabi vse pripravljene odmerke cepiva.

Prioritetno se s prvo pošiljko cepiva cepijo vsi za cepljenje zainteresirani oskrbovanci DSO, pri 
katerih okužba z virusom SARS-CoV-2, v obdobju zadnjih treh mesecev pred cepljenjem, še ni 
bila potrjena. Cepijo se lahko tudi oskrbovanci DSO, ki so zaradi visoko tveganega stika 
opredeljeni kot oskrbovanci DSO s sumom na okužbo z virusom SARS-CoV-2, to so 
oskrbovanci DSO v sivi coni, če so asimptomatski, torej brez znakov akutnih okužb, kot je npr. 
povišana telesna temperatura ipd. Če oskrbovanec DSO zaradi težav v duševnem zdravju ali 
drugega vzroka, ki vpliva na zmožnost razsojanja, ni sposoben informirane privolitve za 
cepljenje, soglasje k cepljenju poda zakoniti zastopnik.

Če bo na podlagi pripravljenega razdelilnika ugotovljeno, da upoštevajoč interes za cepljenje s 
strani oskrbovancev DSO, količina cepiva, prejetega s prvo pošiljko, omogoča tudi cepljenje 
zaposlenih v DSO, bodo ti cepljeni isti dan, kot oskrbovanci. DSO naj sezname oseb za 
cepljenje pripravi na način, da se prioritetno cepi oskrbovance DSO, ki so podali soglasje za 
cepljenje, nato pa zaposlene, pri čemer naj se prioritetno cepi tiste, ki delajo neposredno z 
oskrbovanci v DSO, nadalje zaposlene, ki spadajo v kategorijo ranljivih skupin prebivalstva v 
primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo in potem še vse ostale zaposlene, ki so izrazili 
interes za cepljenje. 

Vzporedno z DSO bo cepivo v obsegu možnih količin, skladno z razdelilnikom, razdeljeno tudi 
drugim zdravstvenim domovom in bolnišnicam, pri čemer se primarno cepi zaposlene, kot je 
navedeno v prejšnjem odstavku. 

V nadaljevanju bo cepljenje omogočeno tudi oskrbovancem drugih socialno varstvenih zavodov 
(varstveno delovni centri, posebni zavodi za odrasle, centri za usposabljanje, delo in varstvo), 
zaposlenim v socialno varstvenih storitvah (npr. pomoč družini na domu) in programih, 
uporabnikom zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
iz 18. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter njihovim zaposlenim. Število 
oseb, ki s cepljenjem soglašajo, navedeni izvajalci lahko sporočijo na predhodno navedeno 
spletno povezavo. 
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Zdravstvene domove in bolnišnice pozivamo, da pričnete z zbiranjem naročil za cepljenje oseb, 
ki sodijo med prednostne skupine v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja1 (poleg 
oskrbovancev v DSO in zaposlenih v DSO še vsi ostali zdravstveni delavci in sodelavci, nato pa 
sledijo starejši (60 let in več), ki bi se cepili postopoma glede na dostopnost cepiva, najprej stari 
80 let in več, nato stari 70 let in več in nato 60 let in več, še nadalje kronični bolniki ki imajo 
večje tveganje za težji potek bolezni in nato skupine kritične infrastrukture (zaposleni v vzgoji in 
izobraževanju, v transportu, trgovini...)

Zaradi spremljanja precepljenosti je potrebno cepljenje evidentirati v elektronski obliki na enak 
način, kot ostala cepljenja. Izvajalec cepljenja, za potrebe spremljanja varnosti cepiv, NIJZ-ju 
poroča tudi o vseh neželenih učinkih, ki bi se morebiti pojavili po cepljenju. 
Stroške cepiva in cepilnega pribora, priprave cepiva in cepljenja krije državni proračun in bodo 
izvajalcem cepljenja v celoti povrnjeni, pod pogojem, da bodo cepljenja evidentirana. 

Strokovna navodila za pripravo cepiva in izvedbo cepljenja z video posnetkom bodo izvajalcem 
cepljenja posredovana naknadno in objavljena tudi na spletni strani NIJZ, kjer bodo zbrane vse 
ključne informacije v zvezi s cepljenjem za strokovno in laično javnost (https://www.nijz.si/).

Izvajalci cepljenja lahko dodatna vprašanja v zvezi z:
- naročanjem in distribucijo cepiva posredujete na e-naslov: distribucija.zdravil@nijz.si

oziroma na telefon: 01/ 2441 - 521

- izvedbo cepljenja v DSO-jih na e-naslov: dso.mz@gov.si

- izvedbo cepljenja v ZD-jih in bolnišnicah na e-naslov: zd-bolnice.mz@gov.si

S cepljenjem lahko učinkovito preprečimo zbolevanje za koronavirusno boleznijo in na ta način  
omogočimo ohranitev zdravja posameznika in širše družbe ter čim hitrejšo normalizacijo 
življenja.

Za sodelovanje in pomoč se vam najlepše zahvaljujemo. 

S spoštovanjem,

mag. Marija MAGAJNE
DRŽAVNA SEKRETARKA

V vednost:
– 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
– Javni zdravstveni zavodi – 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
– Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, gp@zdrzz.si - po e-pošti
– Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si – po e-pošti
– Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si - po e-

pošti

                                                  
1 https://www.gov.si/assets/vlada/Koronavirus-zbirno-infografike-vlada/Cepljenje/Nacionalna-
strategija-cepljenja-proti-COVID-19.doc
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– Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, tajnistvo@zbornica-zveza.si - po e-pošti

– Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si - po e-pošti
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