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Informacija v povezavi s cepljenjem proti covid-19 v tednu
od 18.1. – 22.1.2021

Spoštovani,
cepljenje po Sloveniji poteka v skladu z nacionalno strategijo, tekoče in brez večjih zapletov,
kar je zagotovo tudi zasluga vseh, ki izvajate cepljenje.
Cepljenje s cepivom Comirnaty proizvajalca Pfizer/BioNTech
Cepiva, ki jih boste cepilni centri prejeli v prihodnjem tednu (od 18.1.2021 do 22.1.2021), bodo
namenjena za:
- cepljenje z drugim odmerkom (cca 12.000 odmerkov). Cepilni centri boste za ta
cepljenja prejeli enako količino cepiva, kot ste jo porabili za prve odmerke, zato
dodatno naročanje teh odmerkov na NIJZ ni potrebno. Če cepiv, namenjenih za drugi
odmerek, zaradi različnih vzrokov, ne boste porabili (npr. bolezen osebe, ki bi se
morala cepiti, oseba ne pride na načrtovano cepljenje…), jih lahko porabite za
cepljenje oseb s prvim odmerkom (t.j. za osebe, stare 80 let in več).
-

nadaljevanju cepljenja s prvim odmerkom za zdravstvene delavce in sodelavce.
Cepiva zanje se naročijo preko spletne aplikacije NIJZ, enako, kot ste jih do sedaj (cca
3000 odmerkov),

-

za osebe, stare 80 let in več, ki lahko na cepljenje pridejo v cepilni center (cca 3000
odmerkov). Cepilni centri boste prejeli količine cepiv glede na število opredeljenih
oseb, starih 80 let in več v ambulantah družinske medicine zdravstvenega doma in pri
koncesionarjih na območju, ki ga pokriva zdravstveni dom. Zdravstveni domovi se s
koncesionarji dogovorite o načinu izvedbe cepljenja in priprave seznama oseb, ki se
bodo cepile.
Stran 1 od 2

V vednost vam posredujemo še povzetek glavnih značilnosti cepiva Cominaty (SmPC), kjer je
uradno navedeno, da ena viala po redčenju vsebuje šest odmerkov cepiva.
Cepljenje s cepivom COVID-19-Moderna
Slovenija je prejela prvih 1200 odmerkov cepiva COVID-19-Moderna. Tudi to cepivo ima
določene specifične lastnosti in omejitve (način pakiranja, zahteve transporta…), ki jih je
potrebno upoštevati pri razdeljevanju. Ker proizvajalec trenutno ne more zanesljivo potrditi
nadaljnje dobave, bo za cepljenje s prvim odmerkov na voljo 600 doz cepiva.
Zaradi zelo omejene količine cepiva Covid-19-Moderna, bodo prve odmerke cepiva prejeli trije
večji cepilni centri, in sicer ZD Ljubljana, ZD Maribor in ZD Celje. Vsak bo prejel po 200
odmerkov za cepljenje oseb, starih 80 let in več. Količine cepiva v naslednjih dobavah bodo
namenjene tudi za ostale cepilne centre.
Glede na to, da poteka cepljenje sočasno s cepivi različnih proizvajalcev, je izjemno
pomembno natančno evidentiranje cepljenja. Cepljene osebe morajo prejeti oba odmerka
istega proizvajalca!
Ker je količina cepiva, ki ga bo Republika Slovenija prejemala v naslednjih tednih, še vedno
zelo omejena, je ključnega pomena, da se cepivo resnično porabi za cepljenje prednostnih
skupin, kot so opredeljene v nacionalni strategiji cepljenja.
Za sodelovanje in izvajanje cepljenja se vam najlepše zahvaljujemo!

S spoštovanjem,

mag. Marija MAGAJNE
DRŽAVNA SEKRETARKA
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