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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 21. 7. 2022 ob 11.00 uri LOKACIJA  Zoom 

NAMEN SESTANKA 4. seja posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 

PRISOTNI 1 M. Fafangel, A. Trop Skaza, M. Grgič Vitek, R. Pribaković Brinovec (do 12:20 ure), D. Podjed, V. Tomič, A. Kukec, J. Žibert, A. 
Ihan, M. Logar, J. Tomažič, N. D. Cirar, A. Galičič, G. Levičnik 

ODSOTNI T. Lejko Zupanc, M. Vrdelja 

 

AGENDA 

1. Razprava o pripravljenih strokovnih mnenjih za usmeritve in nabor ukrepov 
glede obvladovanja covid-19 v trenutni epidemiološki situaciji 

2. Razprava o ukrepih vezanih na scenarij 2 

3. Prioritetne naloge po posameznih delovnih paketih 

4. Vprašanja za posvetovalno skupino 

5. Razno 

 

KOMENTAR/SKLEP 

1) RAZPRAVA O PRIPRAVLJENIH STROKOVNIH MNENJIH ZA USMERITVE IN NABOR UKREPOV GLEDE OBVLADOVANJA COVID-19 V TRENUTNI EPIDEMIOLOŠKI SITUACIJI 

Skupina je opravila daljšo razpravo o pripravljenih strokovnih mnenjih za usmeritve in nabor ukrepov glede obvladovanja covid-19 v trenutni epidemiološki situaciji. 
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 DP7: Družbeni in komunikacijski vidiki. Sprejet je bil: 

SKLEP 1.1: Posvetovalna skupina se je seznanila s Strokovnim mnenjem DP7 o delu na domu.  
 
Posvetovalna skupina je nato obravnavala združeno strokovno mnenje o delu na domu, pripravljeno s strani delovnih skupin DP1: Epidemiološko spremljanje in odzivanje 
ter DP7: Družbeni in komunikacijski vidiki. Sprejet je bil: 
SKLEP 1.2: Posvetovalna skupina se je seznanila in podprla Strokovno mnenje DP1 in DP7 o delu na domu.  
Posvetovalna skupina predlaga NIJZ, da v trenutni epidemiološki situaciji delo na domu uvrsti med priporočila za ranljive skupine (posebej ranljivi posamezniki, ki vključujejo 
tudi osebe, stare 60 let ali več).  

                                                           
1 I Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 

https://www.nijz.si/sl/posvetovalna-skupina-za-spremljanje-gibanja-virusa-sars-cov-2
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Vladi RS predlagamo, da naj zakonsko uredi delo na domu (ne samo za krizno obdobje) in s tem omogoči delo na domu tudi vsem ranljivim posameznikom, ki jim narava 
dela to omogoča. Predlagamo, da se zaposlenim za delo od doma zagotovi povrnitev stroškov, ki so povezani s to obliko dela. 
Vlado RS opozarjamo, da je treba zaščititi kategorije ljudi, ki jim delo od doma predstavlja nesorazmerno obremenitev, npr. ljudje, ki doma skrbijo tako za mladoletne otroke 
na eni strani in onemogle starše na drugi strani, ter posamezniki, ki jim samota dela od doma povzroča velike psihične problem. 
 
Posvetovalna skupina je obravnavala strokovno mnenje o uporabi mask v splošni populaciji, pripravljeno s strani delovne skupine DP4: Mikrobiološka diagnostika in 
spremljanje. Sprejet je bil: 
SKLEP 1.3: Posvetovalna skupina se je seznanila s Strokovnim mnenjem DP4 o uporabi mask v splošni populaciji.  
 

Posvetovalna skupina je obravnavala strokovno mnenje o uporabi mask v splošni populaciji, pripravljeno s strani delovne skupine DP7: Družbeni in komunikacijski vidiki. 
Sprejet je bil: 
SKLEP 1.4: Posvetovalna skupina se je seznanila s Strokovnim mnenjem DP7 o uporabi mask v splošni populaciji.  
 
Posvetovalna skupina je obravnavala združeno strokovno mnenje o uporabi mask v splošni populaciji, pripravljeno s strani delovnih skupin DP2: Okoljski dejavniki in higiena, 
DP4: Mikrobiološka diagnostika in spremljanje in DP7: Družbeni in komunikacijski vidiki. Sprejet je bil: 
SKLEP 1.5: Posvetovalna skupina se je seznanila in podprla združeno strokovno mnenje DP2, DP4 in DP7 o uporabi mask v splošni populaciji. 
Posvetovalna skupina predlaga NIJZ: 

• da Predlog priporočil za nošenje mask v splošni populaciji v trenutni epidemiološki situaciji (t.i. scenarij 1) kot priporoči la objavi na svoji spletni strani (realizira 
Center za zdravstveno ekologijo NIJZ). 

• da realizira 3. in 5. točko priporočil za komuniciranje na področju nošenja mask v splošni populaciji. 
Posvetovalna skupina predlaga MZ/UKOM/Vladi RS in NIJZ: 

• da realizirajo 1., 2., 6., 8. in 9. točko priporočil za komuniciranje na področju nošenja mask v splošni populaciji. 
Posvetovalna skupina predlaga MZ/UKOM/Vladi RS: 

• da obravnava predlog obvezne uporabe maske v zdravstvenih ustanovah in socialno varstvenih zavodih, vključno z domovi za starejše občane. 
• da obravnava predlog 4. točke priporočil za komuniciranje na področju nošenja mask v splošni populaciji. 
• da realizira 7. točko priporočil za komuniciranje na področju nošenja mask v splošni populaciji. 

 

2) RAZPRAVA O UKREPIH VEZANIH NA SCENARIJ 2 

Skupina je opravila razpravo o ukrepih vezanih na scenarij 2 morebitne prihajajoče epidemiološke situacije v državi. 
 

3) PRIORITETNE NALOGE PO POSAMEZNIH DELOVNIH PAKETIH 

Posvetovalna skupina je opravila razpravo o prioritetnih delovnih nalogah za posamezne delovne pakete. 
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4) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 

V času od pretekle seje na posvetovalno skupino ni bilo naslovljenih novih vprašanj.  

 

5) RAZNO 

Pod točko je potekala razprava glede izvedbe skupne novinarske konference Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 NIJZ in Nacionalne skupine za 
koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covid bolnike v zdravstvenem sistemu MZ, ki bo na NIJZ OE LJUBLJANA potekala v petek, 22. 7. 2022. 

 

Prihodnji sestanek posvetovalne skupine bo predvidoma potekal v torek, 2. 8. 2022 ob 14:00 uri. 

      

ZAKLJUČEK SESTANKA                               ob 13.25 uri 

         


