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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 18. 7. 2022 ob 14.00 uri LOKACIJA  Zoom 

NAMEN SESTANKA 3. seja posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 

PRISOTNI 1 M. Fafangel, A. Trop Skaza, M. Grgič Vitek, R. Pribaković Brinovec, D. Podjed, V. Tomič, A. Kukec, J. Žibert, A. Ihan,  
N. D. Cirar, A. Galičič, G. Levičnik 

ODSOTNI T. Lejko Zupanc, M. Vrdelja 

 

AGENDA 

1. Poslovnik posvetovalne skupine in delovnih paketov  

2. Aktualna epidemiološka situacija 

3. Razprava o pripravljenih strokovnih mnenjih za usmeritve in nabor ukrepov glede 
obvladovanja covid-19 

4. Prioritetne naloge po posameznih delovnih paketih 

5. Vprašanja za posvetovalno skupino 

6. Razno 

 

KOMENTAR/SKLEP 

1) POSLOVNIK POSVETOVALNE SKUPINE IN DELOVNIH PAKETOV 

Predstavljene so bile ključne spremembe predloga poslovnika – verzije 2, ki je bil v času od pretekle seje dopolnjen s predlogi članov posvetovalne skupine in z novo 
imenovanimi člani. Po razpravi je posvetovalna skupina soglasno sprejela: 
 

SKLEP 1.1: Posvetovalna skupina je sprejela Poslovnik dela posvetovalne skupine in delovnih paketov za spremljanje virusa SARS-CoV-2 na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje, verzija 2. 
 

2) AKTUALNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA 

Predstavljena je bila aktualna epidemiološka situacija v Sloveniji in svetu. Sledila je razprava med člani.  
 

3) RAZPRAVA O PRIPRAVLJENIH STROKOVNIH MNENJIH ZA USMERITVE IN NABOR UKREPOV GLEDE OBVLADOVANJA COVID-19 

Potekala je daljša vsebinska razprava o pripravljenih strokovnih mnenjih delovnih paketov za usmeritve in nabor ukrepov glede obvladovanja covid-19 v trenutni 
epidemiološki situaciji.  

                                                           
1 I Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 
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Strokovna mnenja, ki so navedena v nadaljevanju, so objavljena na spletni strani Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 na NIJZ: 
https://www.nijz.si/sl/posvetovalna-skupina-za-spremljanje-gibanja-virusa-sars-cov-2   
 
Posvetovalna skupina je obravnavala strokovno mnenje o delu na domu, pripravljeno s strani delovne skupine DP1: Epidemiološko spremljanje in odzivanje. Sprejet je bil: 
SKLEP 3.1: Posvetovalna skupina se je seznanila s strokovnim mnenjem DP1 o delu na domu. Oblikovanje strokovnega mnenja glede dela na domu je bilo naslovljeno tudi 
na DP7 z vidika priporočil/usmeritev glede družbenih in komunikacijskih vidikov ukrepa. 
 
Posvetovalna skupina je obravnavala strokovno mnenje o obdobju intenzivnejših preventivnih ukrepov za VRK, pripravljeno s strani delovne skupine DP1: Epidemiološko 
spremljanje in odzivanje. Sprejet je bil:  
SKLEP 3.2: Posvetovalna skupina se je seznanila s Strokovnim mnenjem DP1 o obdobju izvajanja intenzivnejših preventivnih ukrepov za osebe, ki so bile v visoko tveganem 
stiku z okuženo osebo. 
 
Posvetovalna skupina je obravnavala strokovno mnenje o uporabi mask v splošni populaciji, pripravljeno s strani delovne skupine DP2: Okoljski dejavniki in higiena. Sprejet 
je bil: 
SKLEP 3.3: Posvetovalna skupina se je seznanila s Strokovnim mnenjem DP2 o uporabi mask v splošni populaciji. Oblikovanje strokovnega mnenja je bilo naslovljeno še na 
DP4 z vidika morebitnih dopolnitev glede opredelitve tipa maske za splošno populacijo ter DP7 z vidika priporočil/usmeritev glede družbenih in komunikacijskih vidikov 
ukrepa. 
 
Posvetovalna skupina je oblikovala strokovno mnenje o vlogi testiranja pri obvladovanju covid-19. Sprejet je bil: 
SKLEP 3.4: Posvetovalna skupina je zavzela naslednje strokovno mnenje o vlogi testiranja pri obvladovanju covid-19: V trenutni fazi epidemije ostaja ključno zagotoviti 
testiranje vseh oseb s simptomi covid-19, čim prej po pojavu simptomov. Pri tem ostaja osrednja napotitev na testiranje preko osebnega zdravnika (HAGT/PCR) ter možnost 
izvedbe brezplačnih HAGT po opravljenem pozitivnem samotestu. MZ pozivamo, naj prouči možnost zagotovitve samotestov splošnemu prebivalstvu. Z vsem navedenim se 
omogoči splošnemu prebivalstvu možnost hitre diagnostično in terapevtske obravnave ter možnost izolacije. S tem se omogoči vsakemu posamezniku, da obvladuje tveganje 
na osebni ravni in na ravni skupnosti. 
 
Posvetovalna skupina je obravnavala strokovno mnenje o cepljenju proti covid-19, pripravljeno s strani delovne skupine DP5: Cepljenje proti SARS-CoV-2/covidu-19. Sprejet 
je bil: 
SKLEP 3.5: Posvetovalna skupina se je seznanila z navodili in priporočili o cepljenju proti covid-19 Posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ in jih podpira. 
 
 

4) PRIORITETNE NALOGE PO POSAMEZNIH DELOVNIH PAKETIH 

https://www.nijz.si/sl/posvetovalna-skupina-za-spremljanje-gibanja-virusa-sars-cov-2
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Posvetovalna skupina je opravila razpravo o prioritetnih delovnih nalogah za posamezne delovne pakete. V četrtek bo zaključena priprava ukrepov in priporočil za trenutno 
epidemiološko situacija (scenarij 1), zato se bo posvetovalna skupina v nadaljevanju posvetila pripravi ukrepov in priporočil  za morebitno težjo epidemiološko situacijo 
(scenarij 2). 

 

5) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 

Posvetovalna skupina se je seznanila s strokovnim mnenjem o izolaciji (vprašanje ZZZS), pripravljenem s strani delovne skupine DP3: Klinična obravnava in zdravljenje. 
Sprejet je bil: 
SKLEP 5.1: Posvetovalna skupina se je seznanila s strokovnim mnenjem DP3, da v trenutni situaciji ureditev nadomestila za izolacijo ostaja nespremenjena. 
 
V času od pretekle seje na posvetovalno skupino ni bilo naslovljenih novih vprašanj.  
 

RAZNO 

Pod točko razno med člani posvetovalne skupine ni bilo razprave. 

 

Prihodnji sestanek skupine bo predvidoma potekal v četrtek, 21. 7. 2022 ob 12:00 uri. 

      

ZAKLJUČEK SESTANKA                               ob 16.10 uri 

         


