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Poziv izvajalcem medicine dela, prometa in športa za aktivno vlogo pri
povečanju deleža cepljenih

Spoštovani,
zaradi upada novih primerov okužb s SARS-CoV-2, upada hospitalizacij in sprejemov v enote
intenzivne terapije ter manj umrlih zaradi covida-19, je Vlada Republike Slovenije razglasila
konec epidemije in omilila ukrepe za zajezitev širjenja covid-19.
Kljub pozitivnim trendom je situacija zaskrbljujoča, saj je v zadnjih tednih opazen izrazit trend
širjenja različice delta (B.1.617.2), ki je na podlagi razpoložljivih dokazov za približno 60% bolj
prenosljiva od ostalih različic, in je povezana z višjim tveganjem za hospitalizacijo. Na podlagi
ocenjenih lastnosti prenosa različice delta in z uporabo modeliranja Evropski center za nadzor
nad nalezljivimi boleznimi ocenjuje, da bo do začetka avgusta 70 % novih okužb v državah
EU/EGP nastalo s to različico, do konca septembra pa bo ta različica vzrok že za 90 % okužb.
Tudi v Sloveniji opažamo zaskrbljujoč porast deleža okužb z različico delta.
Zaradi izjemno hitrega širjenja zelo invazivne različice virusa delta pričakujemo nov val
naraščanja okužb s SARS CoV-2 virusom in s tem tudi ponovno uvajanje omejitvenih
ukrepov ter zapiranje gospodarstva, kar bi lahko ogrozilo obstoj številnih podjetij in
delovnih mest. Temu se lahko izognemo samo z dobro precepljenostjo prebivalstva v
vseh starostnih skupinah.
Specialisti medicine dela, prometa in športa imate ključno vlogo pri varovanju zdravja aktivne
populacije, zato vas pozivam, da se v skladu s 33. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu
(ZVZD-1) aktivno vključite v promocijo cepljenja in izvedbo cepljenja delavcev proti covid-19 v
delovnih organizacijah, s katerimi imate sklenjene pogodbe o izvajanju zdravstvenih ukrepov v
zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.
Pozivam vas, da v prihodnjih dneh, tednih in mesecih v največji meri prispevate k izboljšanju
precepljenosti med slovenskimi delavci in delovnim organizacijam ponudite:
- strokovno podporo in informacije o cepljenju in cepivih;
-

pomoč pri osveščanju delavcev o pomenu cepljenja (npr. s strokovnimi predavanji za
delavce, svetovanje v zvezi s cepljenjem ob obdobnih preventivnih pregledih);

-

pomoč pri organizaciji in koordinaciji cepljenja v sodelovanju s cepilnimi centri, ki lahko
omogočijo cepljenje v prostorih delodajalca.
Tisti, ki izpolnjujete pogoje za izvajanje cepljenja in ste se v izvajanje cepljenja (npr. cepljenje
proti gripi) že do sedaj vključevali, lahko cepivo naročate pri cepilnem centru. Vrsto cepiva si
delavci lahko izberejo ob prijavi na cepljenje pri delodajalcu. Ker boste delovali kot cepilna
mesta, boste imeli možnost cepivo naročiti tudi neposredno na Nacionalnem inštitutu za javno
zdravje. Glede na to, da se lahko vsa cepiva hranijo v hladilniku najmanj en mesec, ima lahko
vsak izvajalec na zalogi manjšo količino cepiva, ki bi ga porabili v ta namen. Minimalne količine
cepiv proti Covid-19 za naročanje so 120 odmerkov cepiva Pfizer oziroma 100 odmerkov cepiv
AstraZeneca, Janssen, Moderna.
Opozarjamo, da je obvezen vnos vseh cepljenih oseb v elektronski register cepljenih oseb
(eRCO) in izdaja potrdila o cepljenju. Cepivo proti Covid-19 bodo prejela le cepilna mesta, ki
imajo dostop do elektronskega registra cepljenih oseb. To je tudi pogoj za plačilo opravljene
storitve.
Ob strokovnih in praktičnih vprašanjih in dilemah vam bo na voljo Klinični inštitut za medicino
dela, prometa in športa, ki vam bo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim
inštitutom za javno zdravje in drugimi strokovnimi službami čim bolj ažurno zagotavljal vse
potrebne informacije za vaše delo.
Ministrstvo za zdravje je Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico,
Turistično-gostinsko zbornico in Trgovinsko zbornico pozvalo, naj vzpodbudijo delodajalce, da
vas v zvezi s cepljenjem čim prej kontaktirajo.
V upanju, da nam bomo s skupnimi močmi uspeli povečati precepljenost v Sloveniji in zajeziti
širjenje covida-19, vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem,

Janez Poklukar
minister za zdravje

