
 

 

 

Spoštovani, 

 

epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju in učinkovita cepiva 

proti covidu-19 so v tem trenutku edino realno upanje, da se epidemija ne bo ponovila tudi v 

naslednji hladni sezoni.  

 

Med skupinami, ki jim Svetovna zdravstvena organizacija in Centri za nadzor bolezni še 

posebej priporočajo cepljenje, so tudi kronični bolniki. Zato smo na Nacionalnem inštitutu za 

javno zdravje skupaj z Ministrstvom RS za zdravje in Uradom vlade RS za komuniciranje 

oblikovali kampanjo za povečanje precepljenosti kroničnih bolnikov proti covidu-19 s 

skupnim sloganom »Nalezimo se dobrih navad - cepimo se«. 

 

Da bi vam pomagali pri informiranju in spodbudi za cepljenje proti covidu-19, smo pripravili 

nekaj orodij, ki jih lahko organizacije uporabijo skladno s svojim potrebami. 

 

Na WeTransfer povezavi vam pošiljamo: 

- obvestilo, ki ga lahko posredujete članom, 

- objavo za intranetno stran, 

- članek za interno glasilo, 

- elektronsko različico zloženke z najpogostejšimi vprašanji in odgovori s prošnjo, da 

zloženke natisnete na vaših tiskalnikih in razdelite po svoji organizaciji: krajši (ležeči 

A4) format je pripravljen za printanje in pregibanje, daljši (A5) format pa je 

primernejši za elektronsko pošiljanje 

- elektronsko različico plakata (s prošnjo, da plakate natisnete na vaših tiskalnikih in 

razobesite po svoji organizaciji), 

- pasici za intranetno in/ali spletno stran, 

- pasice za družbena omrežja, 

- pasico (banner) za podpis v elektronski pošti. 

 

Gradiva so dostopna na naslednji povezavi: https://we.tl/t-ZO4veKpWIN 

Naj vas pri tem le prijazno opozorimo, da je povezava aktivna teden dni, zato vas prosimo, da 

si gradiva v tem času prenesete na svoje računalnike. 

 



 

 

 

Kot zelo učinkovito orodje promoviranja cepljenja spodbujamo tudi identifikacijo 

ambasadorjev cepljenja, ki postanejo glasniki/zagovorniki cepljenja v delovnem in socialnem 

okolju ter v javnem diskurzu. Z njimi se lahko posname tudi kratke videe, ki se nato delijo na 

vaši spletni strani in družbenih omrežjih, raziskave pa kažejo, da učinkoviti ambasadorji niso 

nujno samo iz vrst vodstva. Pri objavah vas prosimo, če lahko dodate tudi ključnik 

#CepimoSe. 

 

Ker se zavedamo, da bo pri odločitvi za cepljenje ključnega pomena predvsem zaupanje v 

varnost in učinkovitost cepiva, smo vse informacije o cepivih in cepljenju zbrali tudi na 

posebni spletni strani Nacionalnega inštituta za zdravje, www.cepimose.si, kjer so objavljene 

tudi vse aktualne novice glede cepljenja in z odgovori strokovnjakov naslovljena 

najpogostejša vprašanja. 

 

Veselimo se sodelovanja v skupnem prizadevanju za čim večjo zaščito pred covidom-19. 

 

Veseli bomo tudi vašega odziva in povratnih informacij, da bomo lahko orodja še izboljšali in 

prilagodili vašim potrebam. 

 

Za več informacij in pomoč pri uporabi posameznih orodij se lahko obrnete tudi na  Center za 

komuniciranje NIJZ (pr@nijz.si; 01 2441 668). Z veseljem smo vam na voljo.  

 

Ostanimo zdravi in stopimo skupaj pri obvladovanju epidemije! 
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