
Naše dnevne kapacitete na cepilnem mestu v ZD Center omogočajo cepljenje (z vsemi 
vrstami cepiv) preko 1200 oseb dnevno, v tem tednu te številke še nismo dosegli. V 
pripravljenosti sta še dve enoti ZDL, ki lahko s cepljenjem pričneta takoj, če bi se pokazala 
potreba po cepljenju večjega števila ljudi.  
V tem tednu smo prost dostop objavili le za posamezne ure, vendar smo dnevno cepili preko 
400 nenaročenih oseb za prve odmerke tekom celotnega delovnega dne, poleg tega na 
cepljenje prihajajo nenaročene tudi osebe za 2. odmerke, ki se ne držijo terminov, ki jim jih 
ponudimo. V prosto dostopnih terminih omogočimo cepljenje s posamezno vrsto cepiva, v 
istem terminu le z eno vrsto cepiva, z vidika zagotavljanja varnosti in preprečevanja zapletov. 
 
Gneča nastane, ker večina oseb pride na cepilno mesto pol ure pred odprtjem prostega 
dostopa, ko cepimo še naročene paciente. Kljub temu v tem tednu nihče ni čakal več kot pol 
ure, kar je za nekontroliran prost dostop zelo dobro.  
V cepilnem centru ZD Ljubljana cepimo kontinuirano ves dan naročene paciente, proste 
termine lahko zagotavljamo le v terminih, ko ni naročenih pacientov, saj imajo slednji 
skladno z Zakonom o pacientovih pravicah, prednost.  
Poudarjamo, da prost dostop do cepljenja pomeni, da oseba pride na cepilno mesto in 
počaka, da pride na vrsto. Če želi oseba biti cepljena na določen termin brez čakanja, se še 
vedno lahko prijavi oz. naroči. 
V času poletnih dopustov, ko smo kadrovsko ob siceršnjem pomanjkanju še bolj okrnjeni, je 
racionalna razporeditev kadrovskih virov še toliko pomembnejša, zato je nemogoče 
pričakovati, da bo vsak, ki bo prišel mimo cepilnega centra v kateremkoli času dneva prosto 
dostopal do cepilnega mesta brez kakršnegakoli čakanja.  
 
Zaradi vzdrževanja priporočene fizične razdalje in varovanja zdravja oseb ne spuščamo 
nekontrolirano v stavbo, ampak vsi čakajoči ostanejo zunaj, kjer je možnost prenosa bistveno 
manjša, kot bi bila, če bi čakajoče "skrili" v stavbi. Tudi zato je morda vtis o vrstah drugačen 
od realnosti.  
Velika večina udeležencev prostega dostopa je v teh dneh izjemno pohvalila organizacijo in 
tekoče delo ter ustrežljiv odnos s strani osebja. V času čakanja smo naprej povabili vse 
starejše osebe, čakajočim smo ponudili možnost naročila na termine konec tedna, a so se 
raje odločili počakati.  Objave  v medijih in komentarji redkih posameznikov na družbenih 
omrežjih pogosto ne odražajo dejanskega stanja. Tudi predstavniki medijev, ki so ob novici o 
vrstah prihiteli pred našo ustanovo, čakajočih niso uspeli posneti, ker jih ni bilo več. 
 
Nekontroliran prost dostop ne more potekati urejeno in brez vrst, za ureditev kontrole 
dostopa je nujno naročanje in izbira terminov, kot smo že predlagali.  Na NIJZ in MZ smo že 
pred časom apelirali na nadgradnjo sistema zVEM, v katerem bi osebe lahko same izbirale 
dan in uro cepljenja ter vrsto cepiva, vendar do rešitve žal še ni prišlo. IT podpora za tako 
velik cepilni center še vedno ni zadostna, kar nam povzroča dodatne težave.  
 
Prepričana sem, da izvajamo varno, kakovostno in dobro organizirano cepljenje. Verjetno pa 
bodo v prihodnje potrebne dodatne prilagoditve za nadzorovano in usklajeno število 
cepljenih glede na kapacitete kadra. 
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