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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 22. 11. 2022 ob 13:00 uri LOKACIJA  Zoom 

NAMEN SESTANKA 15. seja Posvetovalne skupine (PS) za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 

PRISOTNI 1 M. Fafangel, M. Vrdelja, A. Trop Skaza, A. Kukec, V. Tomič, A. Galičič, T. Bertole, Nadja D. Cirar, A. Urh 

ODSOTNI R. Pribaković Brinovec, M. Grgič Vitek, J. Žibert, T. Lejko Zupanc, D. Podjed, A. Ihan 

 

AGENDA 

1. Aktualna epidemiološka situacija covida-19 in projekcija/trendi okužb 

2. Prioritetne naloge po posameznih delovnih paketih 

3.  Vprašanja za Posvetovalno skupino 

4.  Razno 

 

 

KOMENTAR/SKLEP 

1) PREDSTAVITEV EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE COVIDA-19 
Predstavljena je bila aktualna epidemiološka situacija v Sloveniji in svetu ter pričakovani scenariji v sklopu modeliranja. Sledila je razprava med člani.  

 

2) PRIORITETNE NALOGE PO POSAMEZNIH DELOVNIH PAKETIH 
Posvetovalna skupina je razpravljala o aktualnostih posameznih delovnih paketov. 
 
Vodja DP2 je poročala, da se je sestala s prof. dr. Majo Remškar z Inštituta Jožefa Stefana (na predlog slednje), kateri je predstavila strokovno mnenje DP2 glede 
prezračevanja prostorov z vidika omejevanja širjenja SARS-CoV-2. 
 
Zaradi pojavljanja novih različic SARS-CoV-2 je za učinkovitejše odzivanje ključno sekveniranje vzorcev in spremljanje rezultatov sekveniranja. Z namenom 
optimizacije spremljanja in poročanja rezultatov sekveniranja SARS-CoV-2 bo vodja DP4 nagovorila izvajalce sekveniranja SARS-CoV-2 k poenotenju poročanja teh 
rezultatov. 
 
Namestnik vodje DP7 je poročal, da je bilo do dneva seje odposlanih že 10.000 nalepk glede uporabe mask v zaprtih prostorih, med drugim v organizacije, za katere 
Posvetovalna skupina predlaga uporabo mask. 
 

                                                           
1 I Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 
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Člani PS ponovno poudarijo pomembnost cepljenja proti covidu-19, zaščita je še posebej smiselna za osebe z večjim tveganjem za težji potek bolezni. Ogroženim 
skupinam se priporoča »sezonski poživitveni odmerek« s posodobljenim cepivom, če je od zadnjega cepljenja minilo vsaj 3 mesece. 
Aktualna navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19 so dostopna na: https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-strokovno-javnost. 
 

3) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 

V obdobju od zadnje seje Posvetovalne skupine smo prejeli dve vprašanji s strani pristojnih organov, na kateri so vodje vsebinsko pristojnih DP in vodja PS že 
odgovorili: 

- vprašanje glede skrajševanja izolacije pri varovancih PSVZ in 
- vprašanje glede učinkovitosti setov za samotestiranje. 

 

        4)    RAZNO 

               Termin prihodnje seje Posvetovalne skupine bo dorečen naknadno zaradi številnih obveznosti članov. 

 
 ZAKLJUČEK SESTANKA            ob 15:00 uri 
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