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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 13.9. 2022 ob 15:00 uri LOKACIJA  Zoom 

NAMEN SESTANKA 9. 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, M. Vrdelja, T. Lejko Zupanc,  R. Pribaković, , V. Tomič, D. 
Podjed, I. Eržen N.Pirnat N. Cirar, T. Bertole , A. Galičič 

ODSOTNI  

 

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) PREDSTAVITE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE COVID - 19 
Skupina je opravila daljšo razpravo o aktualni epidemiološki situaciji v Sloveniji in svetu ter pričakovanih scenarijih v sklopu modeliranja. Dnevno spremljanje okužb 
s SARS-CoV-2, lahko spremljamo na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19  
 
Posvetovalna skupina je v luči aktualne epidemiološke situacije in pričakovanih scenarijev opravila obsežnejšo razpravo glede  implementacije priporočil 
Posvetovalne skupine ter sprejela naslednji: 
SKLEP 1.1. 

                -  Posvetovalna skupina odločevalcem predlaga povečanje aktivnosti za dvig precepljenosti v najbolj ogroženih skupinah, predvsem v DSO in PSVZ, pa tudi v                
                   skupinah, za katere se priporoča cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom (starejši od 60 let, kronični bolniki) oz. ostalim skupinam prebivalstva, katerim se  
                   cepljenje posebej priporoča. Zato odločevalcem predlagamo, da zagotovijo takojšnjo organizacijo cepljenja proti covid-19 v DSO/PSVZ in posameznikov  iz  
                   ranljivih skupin na primarni ravni. 
 
                -  Posvetovalna skupina glede na pričakovano gibanje virusa SARS-CoV-2 odločevalcem svetuje, da takoj okrepijo komunikacijske aktivnosti o strokovnih     
                   priporočilih in ukrepih, ki so predlagani za Fazo 1. S tem v zvezi je izjemno pomembno komuniciranje odločevalcev z zgledom, saj smo v Sloveniji že v Fazi 1,  
                   zato so priporočila aktualna že sedaj. 

                                                           
1 I Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 
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                - Posvetovalna skupina odločevalcem predlaga, da imajo pripravljene vse potrebne podlage, če bo zaradi razmer potrebno uvesti ukrepe, ki so predvideni za  
                   Fazo 2.                   
          

2) PRIORITETNE NALOGE PO POSAMEZNIH DELOVNIH PAKETIH 
Vodja DP7 prof. dr. Dan Podjed je predstavil mnenje DP7 v zvezi s priporočili glede nošenja mask v vzgojo-izobraževalnih zavodih.  
 
Strokovno mnenje, ki je navedeno v nadaljevanju, je objavljeno 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 se je seznanila z mnenjem DP7 in se strinja z njim, zato je sprejela naslednji sklep: 
SKLEP 2.1  
V najkrajšem možnem času se izvede novinarsko konferenco s posebnim poudarkom na upoštevanju in spoštovanju ljudi, ki se ravnajo po priporočilih, kot so 
nošenje mask itd. Na tem dogodku se predstavijo izhodišča za nadaljno razpravo o komunikacijskih in družbenih vidikih – po možnosti sočasno z delom 
komunikacijske kampanije za spodbujanje uporabe mask z oznakami (nalepkami), ki označujejo nujnost oziroma priporočenost uporabe maske v zaprtih prostorih. 
 
 

3) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 
Posvetovalna skupina je prejela poziv MZ za poenotenje navodil za testiranje na SARS-CoV-2. 
 
SKLEP 3.1 
DP4 v tem tednu pripravi odgovor za MZ glede poenotenja navodil za testiranje na SARS-CoV-2. 
 
 

Prihodnji sestanek posvetovalne skupine bo predvidoma v torek, 20.9. 2022, ob 15:00  uri. 

      

ZAKLJUČEK SESTANKA            ob 17:10 uri 
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