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Priporočila za cepljenje proti COVID-19  

 
 
Cepljenje poteka v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti covid-19.  
 
V Sloveniji so trenutno dostopna štiri cepiva proti covid-19. Cepljenje proti covid-19 se le pri cepivu 
Janssen opravi z enim odmerkom, pri ostalih cepivih pa z dvema odmerkoma. Priporočen presledek med 
odmerkoma je pri cepivu Pfizer/BioNTech (Comirnaty) tri tedne, pri cepivu Moderna štiri tedne, pri cepivu 
AstraZeneca (Vaxzevria) pa se zaradi boljše učinkovitosti priporoča presledek 12 tednov (cepljenje z 2. 
odmerkom Vaxzevria se lahko v skladu s SmPC opravi tudi prej, 4 -12 tednov po 1. odmerku).  
Cepivo Pfizer/BionTech (Comirnaty) je registrirano za osebe stare 12 let in več, ostala cepiva so registrirana 
za uporabo pri odraslih, starih 18 let in več. 
 
Za cepljenje oseb z zmanjšano pokretnostjo na domu se lahko uporabljajo vsa dostopna cepiva.  
 

Cepljenje oseb, ki so prebolele COVID-19, se lahko opravi takoj, ko mine obdobje izolacije. Ker so osebe 
še nekaj mesecev po preboleli bolezni zaščitene, se cepljenje lahko varno odloži do 6 mesecev od začetka 
bolezni (najbolje je cepljenje opraviti 1-6 mesecev po bolezni).  
Dosedanji podatki kažejo, da za zaščito oseb, ki so v zadnjih 8 mesecih dokazano prebolele COVID-19 
(izvid o pozitivnem PCR testu), zadostuje en odmerek cepiva proti COVID-19 (če oseba želi, lahko prejme 
tudi polno cepljenje v skladu s SmPC). V takih primerih prebolevnik velja za zaščitenega takoj po cepljenju.  
Če je minilo več kot 8 mesecev od začetka bolezni in prebolevnik še ni bil cepljen, prejme polno cepljenje. 
Imunsko oslabljene osebe in varovanci v DSO, ki so preboleli COVID-19, prejmejo polno cepljenje. 
 
Osebe, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po cepljenju s prvim odmerkom, naj prejmejo drugi odmerek 
do 6 mesecev po začetku bolezni. 
 
Praviloma se za drugi odmerek uporabi cepivo istega proizvajalca. V primeru, da oseba želi nadaljevati 

cepljenje proti covid-19 z drugim cepivom, naj izpolni priloženo izjavo. V tem primeru naj bo minimalen 

presledek med odmerkoma 4 tedne. 

Za nosečnice je priporočljiva uporaba mRNA cepiv, ker je za ta cepiva trenutno na voljo največ podatkov 

o varnosti in učinkovitosti pri nosečnicah. Če ženska, ki je prejela prvi odmerek cepiva Vaxzevria 

(AstraZeneca), zanosi, se za 2. odmerek uporabi mRNA cepivo. 

  



 

IZJAVA  

O PREJEMU DRUGE VRSTE CEPIVA ZA 2. ODMEREK CEPLJENJA PROTI COVID-19 

 

 

Ime in priimek:  _____________________________________________ 

Datum rojstva:   _____________________________________________ 

 

Kot prvi odmerek cepiva proti covid-19 sem prejel/a cepivo Vaxzevria   

Za drugi odmerek želim prejeti mRNA cepivo (Comirnaty/Moderna) 

(minimalen presledek med odmerkoma je 4 tedne) 

 

Seznanjen/a sem, da je pri cepivih z dvo-odmerno shemo priporočljivo za drugi odmerek 

uporabiti cepivo istega proizvajalca kot za prvi odmerek. “Mešane sheme” veljajo kot uporaba 

cepiva izven okvira dovoljenja za promet  (“off-label uporaba”). Raziskave kažejo, da se pri 

“mešanih shemah” lahko pojavi nekoliko več neželenih učinkov, kot če oseba prejme dva 

odmerka cepiva istega proizvajalca.  

Izjavljam, da se zamenjava cepiva opravi na mojo željo in s podpisom na tem obrazcu podajam 

soglasje, da želim za drugi odmerek prejeti mRNA cepivo ter sprejemam odgovornost za svojo 

odločitev. 

 

 

 

Datum:   _____________                        Podpis pacienta/-ke: ____________________________ 

 

 


