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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 2. 8. 2022 ob 14.00 uri LOKACIJA  Zoom 

NAMEN SESTANKA 5. seja posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 

PRISOTNI 1 M. Fafangel, A. Trop Skaza, M. Grgič Vitek, D. Podjed, V. Tomič, A. Kukec, J. Žibert, M. Vrdelja, A. Ihan, T. Lejko Zupanc, M. 
Zaletel, N. Pirnat, T. Bertole, G. Levičnik 

ODSOTNI R. Pribaković 

 

AGENDA 

1. Aktualna epidemiološka situacija 

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

3. Prioritetne naloge po posameznih delovnih paketih 

4. Razprava o ukrepih vezanih na scenarij 2 

5. Vprašanja za posvetovalno skupino 

6. Razno 

 

KOMENTAR/SKLEP 

1) AKTUALNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA 

Predstavljena je bila aktualna epidemiološka situacija v Sloveniji in svetu. Sledila je razprava med člani. 

 

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

Skupina je poleg seznanitve s sprotnimi aktivnostmi delovnih skupin – DP9: Dolgi covid in duševno zdravje, DP8: Vzgoja in izobraževanje ter DP1: Epidemiološko 
spremljanje in odzivanje – 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 glede prezračevanja za namen preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2, pripravljeno s strani delovne skupine 

DP2: Okoljski dejavniki in higiena.  
 

                                                           
1 I Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 
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Sprejet je bil: 
SKLEP 2.1: Posvetovalna skupina se je seznanila s strokovnim mnenjem delovne skupine DP2 glede prezračevanja za namen preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2. 
Strokovno mnenje se posreduje na MZ za presojo in medresorsko usklajevanje glede implementacije v javnem in zasebnem sektorju, s posebno pozornostjo na spremljanju 
kvalitete zraka in možnosti, da je javnost seznanjena z rezultati spremljanja ob vstopu v prostore. Delovna skupina DP8: Vzgoja in izobraževanje bo do ponedeljka, 8. 8.2022, 
pripravila mnenje o možnosti implementacije priporočil iz strokovnega mnenja DP2 glede prezračevanja za namen preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2 za vzgojno-
izobraževalne zavode (VIZ). Mnenje bo po seznanitvi na Posvetovalni skupini poslano odločevalcem za pomoč pri implementaciji ukrepa prezračevanja v VIZ. 
 
Posvetovalna skupina je obravnavala strokovno mnenje glede samotestiranja v šolskem letu 2022/2023 na vseh nivojih VIZ, pripravljeno s strani delovne skupine DP1: 

Epidemiološko spremljanje in odzivanje.  
 
Sprejet je bil: 
SKLEP 2.2: Posvetovalna skupina se je seznanila s pripravljenim strokovnim mnenjem DP1 glede samotestiranja na vseh nivojih VIZ. Posvetovalna skupina po obsežni razpravi 
in s sodelovanjem vseh prisotnih članov predlaga: (1) V primeru scenarija 1 se s pričetkom novega šolskega leta 2022/23 samotestiranje v domačem okolju priporoča za 
osebe s simptomi, značilnimi za okužbo z virusom SARS-CoV-2 in za vse tiste, ki so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2, ter (2) V primeru 
scenarija 2 naj se samotestiranje na domu razširi na vse osebe (tudi tiste, ki so asimptomatske), izvaja pa naj se obvezno in obdobno (vsaj enkrat tedensko). V obeh primerih 
naj bo omogočen prevzem kompletov za samotestiranje v lekarnah na kartico zdravstvenega zavarovanja. 
 
DP8: Vzgoja in izobraževanje bo do ponedeljka, 8. 8.2022, pripravila mnenje o možnosti implementacije strokovnega mnenja DP1 glede samotestiranja na vseh ravneh VIZ 
(poudarek na visokem šolstvu, kjer do sedaj samotestiranje ni bilo implementirano). Mnenje bo po seznanitvi na Posvetovalni skupini poslano odločevalcem za pomoč pri 
implementaciji ukrepa samotestiranja v VIZ. 
 

3) PRIORITETNE NALOGE PO POSAMEZNIH DELOVNIH PAKETIH 

Posvetovalna skupina je opravila razpravo o prioritetnih delovnih nalogah za posamezne delovne pakete. 
 

4) RAZPRAVA O UKREPIH VEZANIH NA SCENARIJ 2 

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

 

5) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 

V času od pretekle seje je bilo na posvetovalno skupino naslovljeno vprašanje s strani MZ glede pregleda in dopolnitev protokola ter priporočil za testiranje. Na to temo je 
potekla razprava med člani. Vprašanje gre v obravnavo članom DS 4. 
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6) RAZNO 

Pod točko razno je med člani posvetovalne skupine potekala krajša razprava glede načinov komuniciranja strokovnih mnenj in o aplikaciji #Ostanizdrav v visokem šolstvu. 

Člani strokovne skupine so dogovorjeni, da se v primeru združevanja mnenj posameznih DP na spletni strani za javnost objavi združeno mnenje in ne vseh ločenih mnenj 
posameznih DS.  

Ponovno se izpostavi pomembnost nošenja mask v zaprtih javnih prostorih. Zato naj se v javnih prostorih spodbuja uporabo mask iz solidarnosti in skrbi za skupnost, to 
sporočilo pa naj podajo v javnih nastopih tako predstavniki vlade in stroke s svojim zgledom. 

Člani razpravljajo o predlogu, da se na spletni strani NIJZ, kjer so objavljena gradiva posvetovalne skupine, objavi, da je  sodelovanje v posvetovalni skupini in vseh 
delovnih skupinah prostovoljno in neplačano. Sodelovanje zaposlenih na NIJZ in predstavnikov drugih javnih zdravstvenih zavodov pa je del njihovih rednih delovnih 
nalog. 

 

Prihodnji sestanek posvetovalne skupine bo predvidoma v torek, 9. 8. 2022, ob 14:00 uri. 

      

ZAKLJUČEK SESTANKA                               ob 16.10 uri 

         


