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Nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
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Pobuda prostovoljcem, ki se vključujejo v aktivnosti CZ, da se cepijo
proti COVID-19

Spoštovani!
Epidemija COVID-19 je v preteklosti zelo prizadela življenje in zdravje ljudi. Tako kot meni
stroka, bo cepljenje proti COVID-19 pripomoglo, da bomo zopet v polni meri zagnali vsa
področja življenja. S cepljenjem bo posameznik prispeval k zmanjševanju širjenja bolezni, saj
bo pred COVID-19, v večji meri zaščitil svoje ter tudi zdravje družinskih članov, prijateljev,
sosedov, znancev in sodelavcev.
Po podatkih, ki so objavljeni na uradni spletni strani www.cepimose.si se številne različice
virusa SARS-CoV-2 zelo hitro širijo po vsem svetu. Sorazmerna hitra širitev določenih različic
vzbujajo skrb in zahtevajo takojšen odziv ter ustrezno ukrepanje, zaradi višje stopnje kužnosti.
Na podlagi, s strani stroke, predstavljenih podatkov je različica Delta še bolj nalezljiva od drugih
različic virusa SARS-CoV-2. Prve ocene s strani Evropskega centra za preprečevanje in
obvladovanje bolezni kažejo, da bo ta različica do konca avgusta 2021 predstavljala 90 % vseh
okužb z virusom SARS-CoV-2 na območju EU. Velika verjetnost je, da se bo širila predvsem
med mladimi in ostalimi, ki še niso bili cepljeni.
Po mnenju zdravstvene stroke je še vedno precej oseb, pri katerih je prisotno tveganje za težji
potek bolezni COVID-19, zato si prizadevam, da še naprej poudarjamo in izpostavljamo
doslednost pri spoštovanju zaščitnih ukrepov in pomen cepljenja kot ključna dejavnika za
omejitev širjenja okužb in zaščito tistih, ki to najbolj potrebujejo. Z navedenim in dosegom višje
stopnje precepljenosti prebivalstva bomo lahko preprečili ali vsaj omilili tako imenovani možni
četrti val epidemije COVID-19, z vsemi ali posameznimi ukrepi, v primeru izbruha bolezni.
Zaradi navedenega vsem vodjem nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predlagam, da spodbudijo prostovoljce, ki
se vključujejo v aktivnosti Civilne zaščite, da se cepijo proti COVID-19 pri najbližjem izvajalcu
cepljenja, in s tem poskrbijo najprej za lastno varnost, varnost svojih najbližjih in najbolj ranljivih
skupin, za katere so vedno, kadar je bilo potrebno, poskrbeli tudi prostovoljci. Menim, da so
prostovoljci, ki se vključujejo v aktivnosti Civilne zaščite, zaradi narave dela s prebivalstvom,
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bolj izpostavljeni možnosti okužb s koronavirusom, zato naj se ta pobuda za cepljenje proti
COVID-19 sprejme kot dodatna skrb za lastno zdravje in zdravje sočloveka.

Več informacij glede cepiv in cepljenja proti COVID-19 lahko vsak dobi na spletni
strani www.cepimose.si.

Vodjem spodaj navedenih organizacij predlagam, da to pobudo posredujejo svojim članom.

Ostanite zdravi!
Srečko Šestan
POVELJNIK CZ RS
Poslano, prek e-pošte:
- Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana,
- Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova cesta 34, p.p. 245, 4101 Kranj,
- Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana,
- Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, p.p. 2544, 1109 Ljubljana,
- Slovenska potapljaška zveza, Celovška 25, 1000 Ljubljana,
- Kinološka zveza Slovenije, Zapoge 3d, 1217 Vodice,
- Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana,
- Zveza tabornikov Slovenije, Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
- Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Ul. Janeza Pavla II, 13, 1000
Ljubljana,
- Zveza radioamaterjev Slovenije, Bezjakova ulica 151, Pekre, 2341 Limbuš,
- Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, Maistrova ulica 5, 3000 Celje.

