AKTUALNO
ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA
O CEPLEJNJU PROTI COVID-19
1. KDAJ BOMO NA VRSTI
Na to vprašanje težko odgovorimo. Odvisno je od števila in vrste cepiv, ki jih prejmemo na
teden in od prednostnih skupin, ki so opredeljene v nacionalni strategiji za cepljenje proti
Covidu-19. Prednostne skupine se določajo tedensko na Nacionalnem inštitutu javnega
zdravja. Cepimo toliko ljudi, kolikor cepiv prejmemo. Vsi skupaj upamo, da prejmemo večje
število odmerkov cepiv, saj bomo na ta način prispevali k skupnemu cilju precepljenosti.
Vsi delamo v obsegu naših zmogljivosti. Poklicali vas bomo 1 do 2 dni prej in vas obvestili o
kraju in času cepljenja.
2. ZAKAJ SO PO DRUGIH ZDRAVSTVENIH DOMOVIH BILI CEPLJENI ŽE MLAJŠI
Obstaja povezava s tedensko spreminjajočo se strategijo cepljenja, z velikostjo zdravstvenega
doma ter s številom in vrsto cepiva, ki ga zdravstveni dom prejme. V skladu z določenimi
prednostnimi skupinami, se osebje trudi da delo poteka kar se da tekoče.
3. KAJ ČE ME NE BOSTE DOBILI IN RAVNO TAKRAT NE BOM PRI TELEFONU
Nič hudega. Vedno pokličemo najmanj 2x. Tudi če niste dosegljivi, vas ne bomo črtali iz
seznama, temveč poiskušali ponovno ob prihodnjem cepljenju.
4. SEM KRONIČNI BOLNIK, REKLI SO MI DA SODIM MED PRVE KI BOM CEPLJEN!
Naj vas opomnimo da se seznam dnevno spreminja, sestavljajo pa ga več ali manj kronični
bolniki. Še vedno cepimo po tedensko določenih prednostnih skupinah nacionalne strategije
v povezavi z dostopnostjo cepiva.
5. SMO SE DOBRO PRIJAVILI, GOVORIJO DA BI SE MORALI PRIJAVITI PRI OSEBNIH
ZDRAVNIKIH
Da, dobro ste se prijavili. Če ste poklicali številko 031 387 272 ali napisali e-mail na
cepljenje.covid@zd-gr.si ter nanj prejeli pritrdilni odgovor v roku 2-3 dneh, ste se pravilno
naročili. Na ta način ste prijavo opravili v svojem zdravstvenem domu, kjer se vpisuje
paciente in jih preda osebnim zdravnikom, preden vas telefonsko povabimo na cepljenje.

