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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 25. 10. 2022 ob 14:00 uri LOKACIJA  Zoom 

NAMEN SESTANKA 13. seja Posvetovalne skupine (PS) za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 

PRISOTNI 1 M. Fafangel, A. Trop Skaza, M. Grgič Vitek, M. Vrdelja, A. Ihan, J. Žibert, V. Tomič, T. Bertole, A. Galičič, N. D. Cirar 

ODSOTNI A. Kukec, T. Lejko Zupanc, D. Podjed, R. Pribaković Brinovec 

 

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. Člani PS so 
se seznanili s poročilom in modelskimi napovedmi za Nemčijo 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2022-10-20.pdf?__blob=publicationFile), 
na podlagi katerega so člani PS sprejeli: 
 
SKLEP 1.1: 
Epidemiologinja v pripravljenosti na CNB NIJZ skuša s strani nemških javnozdravstvenih inštitucij pridobiti informacijo o razlogih za napovedano izrazito 
povečanje števila hospitalizacij v Nemčiji. 
 

2) PRIORITETNE NALOGE PO POSAMEZNIH DELOVNIH PAKETIH 
Posvetovalna skupina je opravila razpravo o prioritetnih delovnih nalogah posameznih delovnih paketov. 
 
Namestnica vodje DP5 pove, da so bila objavljena posodobljena priporočila za cepljenje proti covid-19, ki vključujejo »sezonski poživitveni odmerek« in so 
dostopna na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_psc.pdf. 
 

                                                           
1 I Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 
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Seznanili smo se s precepljenostjo proti covidu-19 po starostnih skupinah. Člani PS so sprejeli: 
 
SKLEP 2.1: 
Ministrstvo za zdravje (delovno skupino za DSO/PSVZ pod vodstvom dr. T. Petkovič) pozovemo, da skliče sestanek njihove delovne skupine in DP5: Cepljenje proti 
covidu-19 glede možnosti za zvišanje precepljenosti v DSO/PSVZ. 
 
Namestnik vodje DP7 je poročal o objavi izsledkov 20. izvedbe raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA). V produkciji je izdelava nalepk za uporabo 
mask v zaprtih prostorih, ki bodo na voljo predvidoma v prvi polovici novembra 2022. Načrtovano je intenziviranje promocijske kampanje za cepljenje proti covidu-
19, ki bo usmerjena na rizične populacijske skupine. Nadaljuje se komunikacijska kampanja na družbenih omrežjih, ki nagovarja skupino nad 55 let. 

 

3) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 

                V času od 12. seje PS ni prejela novih vprašanj.                  
     

        4)    RAZNO 

               Prihodnji sestanek PS bo predvidoma v torek, 8. 11. 2022, ob 14:00 uri. 

 
      

ZAKLJUČEK SESTANKA            ob 15:00 uri 

         


