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Cepljenje oseb, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja proti
COVID-19

Spoštovani!
V času epidemije in visokih tveganj okužbe je cepljenje proti COVID-19 izjemno pomemben
ukrep, ki pomaga zaustavljati širitev virusa ter hkrati omogoča opravljanje dejavnosti. Zanimanje
za cepljenje v vzgoji in izobraževanje nam daje jasno usmeritev, da je potrebno cepljenje
organizirati tako, da bo enostavno dostopno. Priloženo vam posredujemo strategijo, ki jo je
sprejela Vlada RS, št. 18100-41/2020/13, dne 1.3.2021.
V prihodnjem tednu se bo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19 začelo
prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, najprej za zaposlene, v
vrtcih, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šolah, organizacijah za izobraževanje
odraslih ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
dijaških domovih in domovih učencev s posebnimi potrebami, ki so starejši od 50 let, nato pa za
vse ostale. Obseg in način cepljenja je opredeljen v sami strategiji, katere osnovni cilj je
zmanjšati umrljivost zaradi COVID-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega
poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem ter omogočiti
ponoven zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v
kulturi ter socialno življenje in ostale aktivnosti, ki so zaradi krize omejene.
Cepljenje zaposlenih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, je brezplačno in
prostovoljno. V skladu s strategijo je zagotovljeno ustrezno število cepilnih centrov, cepilnih
mest in mobilnih cepilnih enot, ki izvajajo cepljenje zaposlenih v zdravstvu na primarni,
sekundarni in terciarni ravni ter prednostnih skupin v regiji oz. na področju, ki ga pokriva
določen cepilni center.

Cepljenje proti COVID-19 bo potekalo za zaposlene, ki opravljajo dejavnost vzgoje in
izobraževanja, po enakem sistemu, kot poteka testiranje na SARS-CoV-2, torej v zdravstvenih
domovih (ZD), oziroma skladno z morebitnim dogovorom med ZD in lokalno skupnostjo v zato
predvidenem cepilnem centru.
Vrste cepiva ni mogoče izbirati in oseba, ki opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, bo
prednostno cepljena s cepivom AstraZeneca. Cepivo AstraZeneca omogoča zaščito
predvidoma po 21 dneh po prvem odmerku, ostala cepiva pa šele po drugem odmerku. Po
vzpostavljeni zaščiti se zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ne bo več potrebno testirati na
SARS-CoV-2, in sicer v obdobju, kot ga bo sproti določila stroka na podlagi dokazov o
učinkovitosti cepiv.
Cepilni centri pri cepljenju proti COVID-19 upoštevajo vsa priporočila za cepljenje proti COVID19 in navodila za uporabo posameznih cepiv v razmerah, ko so količine cepiv zelo omejene,
objavljena
na
spletni
strani
Nacionalnega
inštituta
za
javno
zdravje
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_glede_cepljenja_proti_covid_mar
ec_2021.pdf).
Pogoj za udeležbo na cepljenju je, da oseba na dan cepljenja nima povišane telesne
temperature, nima prisotnih akutnih znakov okužbe dihal ali prebavil in ni bila v stiku z okuženo
osebo z virusom SARS-CoV-2 v zadnjih desetih dneh. V primeru bolezenskih znakov mora
posameznik poklicati v ambulanto svojega izbranega ali dežurnega zdravnika, ki ga bo napotil v
izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.
Po zaključenem cepljenju je še vedno potrebno upoštevati vse zaščitne ukrepe (maska,
razdalja, umivanje in razkuževanje rok in druge priporočene ukrepe).
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,
Vesna-Kerstin Petrič
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