
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA 
Idrijska 13 
Vrhnika 1360 
 
OBVESTILO SVOJCEM glede cepljenja proti gripi in pnevmokoknim okužbam 
 
Spoštovani, 
 
med pandemijo COVID-19 je zelo pomembno zmanjšati breme bolezni/okužb dihal za zaščito 
ranljivih skupin, kot so starejši. Čeprav ni možno z gotovostjo napovedati, kakšna bo letošnja 
sezona gripe in ostalih povzročiteljev prehladnih obolenj in prav tako ni možno napovedati 
kakšna bo epidemiološka situacija COVID-19 jeseni in pozimi, je verjetno, da se bo širila tako 
gripa kot COVID-19, pa tudi druga prehladna obolenja. 
 
Zato bo bolj kot prej pomembno, da se čim več ljudi zaščiti proti gripi s cepljenjem, predvsem 
je to pomembno za skupine, pri katerih lahko gripa poteka težje, z zapleti. 
 
Cepljenje proti gripi in cepljenje proti covid-19 se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli 

presledkom.  

Letos vas še posebej vabimo, spoštovani svojci k sodelovanju pri zagotavljanju čim večje 
precepljenosti stanovalcev proti gripi v Doma upokojencev Vrhnika, ter vas prosimo, da 
izpolnite obrazec in s podpisom odobrite cepljenje proti gripi, ki je brezplačno. 

 
Cepljenje proti sezonski gripi 

Podpisani (svojec) ime in priimek: …………………………………………………………., 

se strinjam za izvedbo cepljenja proti gripi pri stanovalcu/ki: Ime in priimek 

stanovalca/ke: ……………………………………………………………………………….., 

Podpis: ………………………………………………. Dne: ………………………, Vrhnika. 

Hkrati s cepljenjem proti gripi je pri starejših osebah in kroničnih bolnikih priporočljivo opraviti 
tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam. Namen tega  cepljenja je zaščititi starejše osebe 
in bolnike s kroničnimi obolenji in stanji, pri katerih obstaja večje tveganje za težji potek 
pnevmokokne okužbe (pljučnica..). V primeru, da se odločite za cepljenje proti pnevmokoknim 
okužbam vas prosimo, da izpolnite tudi spodnji obrazec in s podpisom odobrite cepljenje proti 
pnevmokoknim okužbam. Cepi se na 5 let, cepljenje je plačljivo. 

 

Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam 

Podpisani (svojec) ime in priimek: …………………………………………………………., 

se strinjam za izvedbo cepljenja proti pnevmokoknim okužbam pri stanovalcu/ki: 

Ime in priimek stanovalca/ke: ………………………………………………………………, 

Podpis: ………………………………………………. Dne: ………………………, Vrhnika. 

Izpolnjeni obrazec lahko oddate do 5.11.2021 po pošti ali elektronski pošti.: ambulanta@du-vrhnika.si  

 

vodja ZNO, Tjaša Likar 

dr. Ana Švigelj 
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