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Informacija o izvajanju cepljenja proti SARS-CoV-2 v tednu od
9.2. do 12.2.2021

Spoštovani,
Nacionalni inštitut za javno zdravje bo v prihodnjem tednu, od 9. do 12.2.2021, razdeljeval 3
vrste cepiv proti SARS-CoV-2 proizvajalcev Pfizer/BionTech, Moderna in AstraZeneca.
Na podlagi strokovne odločitve Posvetovalne skupine za cepljenje (v nadaljevanju: PSC) pri NIJZ
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/24_zapisnik_psc_04.02.2021_splet.pdf)
sporočamo, da se praviloma (razen če zaradi logističnih razlogov to ni mogoče):


za cepljenje starostnikov, starih 80 let in več, uporabljata mRNA cepivi (Pfizer in
Moderna),



za vse ostale (zdravstvene delavce in sodelavce, institucionalizirane osebe (varovanci
in zaposleni v SVZ, CIRIUS-ih, zaporih in drugih podobnih ustanovah), ki doslej še niso
bile cepljene) se uporabi cepivo AstraZeneca,



za cepljenje nepokretnih oziroma slabo pokretnih oseb na domu se uporabi cepivo
AstraZeneca (saj je to cepivo, za razliko od mRNA cepiv, bolj stabilno in omogoča
transport pripravljenega cepiva do mesta cepljenja).

Ker je količina cepiva, ki ga bo Republika Slovenija prejemala v naslednjih tednih, še vedno
omejena, je ključnega pomena, da se odmerke cepiva resnično porabi za tiste skupine
prebivalstva, pri katerih obstaja tveganje za težji potek bolezni covid-19.
Ponovno poudarjamo, da je potrebno cepljenje, zaradi spremljanja deleža cepljenih, sproti
evidentirati na enak način, kot evidentirate ostala cepljenja. Izvajalec cepljenja mora za
potrebe spremljanja varnosti cepiv NIJZ-ju poročati tudi o vseh neželenih učinkih, ki so v
časovni povezavi s cepljenjem.
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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 v
elektronski obliki.

Obenem vas seznanjamo tudi s stališči, ki so bila potrjena na sestanku PSC glede karantene in
testiranja pri cepljenih osebah.
CEPLJENJE IN KARANTENA
Cepljenje poteka z dvema odmerkoma cepiva proti covid-19, zaščita se predvidoma vzpostavi 7
dni (Pfizer) ali 14 dni (Moderna) po drugem odmerku glede na vrsto cepiva oziroma 21 dni po
prvem odmerku cepiva AstraZeneca. Ko je vzpostavljena zaščita, cepljeni osebi v naslednjih
treh mesecih ob visokorizičnem tesnem kontaktu ni potrebno v karanteno (enako kot velja za
prebolevnike).
CEPLJENJE IN TESTIRANJE
Cepljenje poteka z dvema odmerkoma cepiva proti covid-19, zaščita se predvidoma vzpostavi 7
ali 14 dni po drugem odmerku (glede na vrsto cepiva) oziroma 21 dni po prvem odmerku
cepiva AstraZeneca. Ko je vzpostavljena zaščita, testiranje ni potrebno v naslednjih treh
mesecih, razen če se pri osebi pojavijo simptomi/znaki bolezni (enako kot velja za
prebolevnike).

S spoštovanjem,
Mag. Marija MAGAJNE
DRŽAVNA SEKRETARKA
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