
 
 

CEPLJENJE PROTI SEZONSKI GRIPI, PNEVMOKOKNIM 

OKUŽBAM IN COVIDU-19 

 

Spoštovani! 

Tudi v prihajajoči sezoni virusnih obolenj si želimo, da bi naši stanovalci, njihovi svojci in naši 

sodelavci v čim večji meri ostali zdravi, zato bomo tudi letos v našem Domu organizirali 

cepljenje proti sezonskim respiratornim obolenjem. 

Gripa predstavlja veliko grožnjo za starejše osebe, bolnike s kroničnimi boleznimi in osebe z 

izjemno povečano telesno težo. Najučinkoviteje se pred gripo zavarujemo z vsakoletnim 

cepljenjem. Cepljenje proti gripi je še zlasti priporočljivo za kronične bolnike in starejše 

osebe ter osebe, ki lahko okužbo prenesejo na druge pri svojem delu (zdravstveni delavci in 

sodelavci). Cepljenje izvajajo osebni zdravniki in območne enote NIJZ in je za osebe z 

urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem brezplačno. 

Hkrati s cepljenjem proti gripi je pri starejših osebah in kroničnim bolnikih priporočljivo 

opraviti tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam in je v večini primerov plačljivo. Cepi 

se vsakih 5 let. 

Za stanovalce domov za starejše je zlasti pomembno cepljenje proti covid-19. Še posebej se 

priporoča stanovalcem domov za starejše, ki jih je epidemija covid-19 najhuje prizadela. 

Osebam, starejšim od 70 let in stanovalcem domov za starejše se priporoča uporaba 3. 

odmerka cepiva proti covid-19. Osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno 

cepljene, 3. odmerka ne potrebujejo. 

Cepljenje proti gripi in cepljenje proti covid-19 se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli 

presledkom. 

V primeru odločitve za cepljenje vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec in s podpisom 

podate soglasje k cepljenju proti sezonski gripi/pnevmokoknim okužbam/covidu-19 za 

svojca, ki sam privolitve ni zmožen podati. Izpolnjen obrazec oddate zdravstvenemu osebju 

v našem Domu v čim krajšem času. Obrazec je na voljo tudi v domski recepciji. 

Stanovalci, ki se bodo za cepljenje odločili sami, bodo to sporočili zdravstvenemu osebju 

ustno. 

Za več informacij se prosim obrnite na posamezne vodje timov ali ambulanto Doma. 

Cepljenje izvaja ZD Ljubljana-Šiška. 

Za sodelovanje se vam prisrčno zahvaljujemo in vas pozdravljamo! 

Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška



 
 

IZJAVA O PRIVOLITVI V CEPLJENJE PROTI SEZONSKI GRIPI 

 

Podpisani zakoniti zastopnik (ime in priimek): 
____________________________________________________________________ 

soglašam s cepljenjem stanovalca Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška (ime in priimek): 

____________________________________________________________________ 

proti sezonski gripi. Cepljenje je brezplačno, poteka v domski ambulanti in ga izvaja ZD 
Ljubljana Šiška. 

Datum:_____________________            Podpis:________________________ 

 

 

IZJAVA O PRIVOLITVI V CEPLJENJE PROTI COVID-19 

 

Podpisani zakoniti zastopnik (ime in priimek): 
____________________________________________________________________ 

soglašam s cepljenjem stanovalca Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška (ime in priimek):  

____________________________________________________________________ 

proti covid-19 s 1., 2. ali 3. odmerkom (obkrožite). Cepljenje je brezplačno, poteka v domski 
ambulanti in ga izvaja ZD Ljubljana Šiška. 

Datum:_____________________            Podpis:________________________ 

 

 

IZJAVA O PRIVOLITVI V CEPLJENJE PROTI PNEVMOKOKNIM OKUŽBAM 

 

Podpisani zakoniti zastopnik (ime in priimek): 
____________________________________________________________________, 

soglašam s cepljenjem stanovalca Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška (ime in priimek): 

____________________________________________________________________ 

proti pnevmokoknim okužbam. Cepljenje je plačljivo, poteka v domski ambulanti in ga izvaja 
ZD Ljubljana Šiška. 

Datum:_____________________            Podpis:________________________ 


