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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 30. 8. 2022 ob 14.30 uri LOKACIJA  Zoom 

NAMEN SESTANKA 8. seja Posvetovalne skupine (PS) za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 

PRISOTNI 1 A. Trop Skaza, M. Grgič Vitek, A. Kukec, J. Žibert, A. Ihan, M. Vrdelja, T. Lejko Zupanc,  R. Pribaković, I. Eržen N. Cirar, , A. Galičič 

ODSOTNI  M. Fafangel, V. Tomič, D. Podjed 

 

AGENDA 

1. Aktualna epidemiološka situacija covid – 19 in projektcija / trendi okužb 

2. Odzivi na Strokovna izhodišča in usmeritve za pripravljenost in odzivanje na 
okužbo z virusom SARS – CoV – 2 

3.  Pregled izdelkov po DP 

4.  Vprašanja za posvetovalno skupino 

5. Razno 

 

 

KOMENTAR/SKLEP 

1) PREDSTAVITE 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) ODZIVI NA STROKOVA IZHODIŠČA IN USMERITVE ZA PRIPRAVLJENOST IN ODZIVANJE NA OKUŽBO Z VIRUSOM SARS – CoV – 2 
DP7 je Posvetovalno skupino seznanil, da so po sprejemu dokumenta “Strokovna izhodišča in usmeritve za pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-
CoV-2 v jesensko-zimski sezoni 2022/2023 v Sloveniji” obravnavali priporočila glede nošnje mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ).  
 
SKLEP 2.1  
Mnenje DP7 v zvezi s priporočili glede nošenja mask v vzgojo izobraževalnih procesih bo na eni od prihodnjih sej PS predstavil vodja DP7, prof. dr. Dan Podjed. 
 
DP8: Vzgoja in izobraževanje je s strani predsednice Združenja ravnateljev srednjih šol in posameznih vzgojno-izobraževalnih zavodov prejel vprašanje, kako naj 
učitelji dostopajo do testov za samotestiranje. Glede zdravstvenih tveganj na delovnem mestu se opredeljujejo specialisti medicine dela, prometa in športa (MDPŠ) 
v sklopu ocene tveganja na delovnem mestu, zato je bila zadeva predana v reševanje Ministrstvu za zdravje (MZ). Zaradi nadaljevanja prejemanja vprašanj s to 
vsebino se bo MZ ponovno pozvalo k obravnavi vsebine, pri čemer so jim na voljo že vsa strokovna mnenja PS in DP na spletni strani 

                                                           
1 I Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 
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3) PREGLED IZDELKOV PO DP 
Namestnica vodje je predstavila dosedanje delo/izdelke po DP. Od ustanovitve PS in DP je bilo opravljenih veliko nalog. Poleg Strokovnih izhodišč PS in strokovnih 
mnenj posameznih DP je v avgustu 2022 začel izhajati tudi Tedenski novičnik, v povezavi s covid-19. Dostopen je na spletnem naslovu PS:  
https://www.nijz.si/sl/posvetovalna-skupina-za-spremljanje-gibanja-virusa-sars-cov-2 
 

4) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 

V času od 7.seje PS ni prejela dodatnih vprašanj 

5) RAZNO 

Prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc je poročala, da bo v bližnji prihodnosti za vse ravni zdravstvenega varstva dostopno zdravilo Paxlovid. Pripravljena bodo strokovna 
priporočila za uvedbo tega zdravila za osebe, ki imajo tveganje za težji potek covid-19 z zapleti. 

 

Prihodnji sestanek posvetovalne skupine bo predvidoma v torek, 13.9. 2022, ob 15:00  uri. 

      

ZAKLJUČEK SESTANKA            ob 15:45 uri 

         


