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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 20.9. 2022 ob 15:00 uri LOKACIJA  Zoom 

NAMEN SESTANKA 10. seja Posvetovalne skupine (PS) za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 

PRISOTNI 1 M. Fafangel, A. Trop Skaza, M. Grgič Vitek, A. Kukec, J. Žibert, A. Ihan, T. Lejko Zupanc,  R. Pribaković Brinovec, V. Tomič,  
D. Podjed, I. Eržen, N. D.Cirar, A. Galičič 

ODSOTNI M. Vrdelja 

 

AGENDA 

1. Aktualna epidemiološka situacija covid–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 COVID - 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 opravila razpravo o prioritetnih delovnih nalogah posameznih delovnih paketov. 
 
Vodja DP3 je poročala, da bodo znotraj DP3 razpravljali glede trajanja izolacije.  Naslednji sestanek DP3 je predviden za ponedeljek, 26.9.2022.  

3) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 
Posvetovalna skupina je prejela poziv Ministrstva za zdravje (MZ) za poenotenje navodil za testiranje na SARS-CoV-2. 
 
Člani DP4 so  pripravili odgovor, ki bo skupaj s popravljenim Algoritmom testiranja poslan na MZ.  
 
Posvetovalna skupina je prejela pismo/kritiko glede obravnave problematike prezračevanja. 
DP2  in Center za zdravstveno ekologijo NIJZ sta skupaj pripravila odgovor, ki je bil posredovan pošiljatelju pisma/kritike. 

                                                           
1 I Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 
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Preko vodje DP8 smo prejeli vprašanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) glede odsotnosti zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. DP0 je pripravil 
odgovor, ki ga je vodja DP8 poslala na MIZŠ. 

                      

        4)    RAZNO 

               Dr. Vitek Marta je člane seznanila, da bo novo  cepivo z novo formulacijo (izvorna različica+BA.4/5), na voljo že do konca tedna, tudi za naprej ni skrbi, da bi      
                cepiva zmanjkovalo. Z naslednjim tednom bi se lahko cepljenje z novim cepivom že pričelo. 
 
               Prihodnji sestanek posvetovalne skupine bo predvidoma, v torek, 4.10.2022, ob 15:00 uri. 

      

ZAKLJUČEK SESTANKA            ob 16:45 uri 

         


