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Ormož, dne 26.01.2022

CEPLJENJE NENAROČENIH OSEB PROTI
COVID – 19 IN SEZONSKI GRIPI
Obveščamo vse zainteresirane posameznike, ki bi se želeli cepiti proti COVID – 19 in
sezonski gripi, da lahko to brez predhodnega naročanja opravite

ob petkih od 08.00 do 17.00
v prostorih splošnih ambulant v Ormožu
(Zdravstveni dom Ormož, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož)

Nov urnik cepljenja velja od 31.01.2022. V občini Sveti Tomaž in Središče ob Dravi
cepljenja začasno ne bomo izvajali, vsi zainteresirani posamezniki se obrnite na cepilni
center v Zdravstvenem domu Ormož.
Za cepljenje proti covid- 19 je za osebe stare 12 let in več na izbiro cepivo Pfizer/BionTech
(Comirnaty). Vektorsko cepivo se lahko uporabi le na izrecno željo osebe, ki se cepi (18+).
Izvajamo cepljenje s 3. poživitvenim odmerkom za imunsko oslabljene osebe stare 12 let in več s
cepivom Comirnaty 30 pa tudi 3. poživitveni odmerek za osebe stare 18 let in več. Najbolj je
priporočljivo za oskrbovance DSO, osebe starejše od 65 let in posebej ranljive kronične bolnike.
Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in poživitvenim odmerkom je vsaj 6 mesecev,
najkrajši možen pa je 3 mesece. Osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene,
tretjega/poživitvenega odmerka ne potrebujejo.
Cepljenje otrok starih 5 – 11 let se opravi s cepivom Comirnaty 10, posebej priporočljivo je za
otroke s kroničnimi boleznimi. Za cepljenje se je potrebno predhodno naročiti pri osebnem
pediatru ali v cepilnem centru na telefonski številki 051 627 906.
Cepljenje proti covid-19 in sezonski gripi je brezplačno za zavarovane osebe obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Cepljenje se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom. Na
cepljenje pridite zdravi. S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja.
Za vse informacije glede cepljenja smo vam na voljo na:
- tel. številki: 051 627 906 ali email: narocanje@zd-ormoz.si
Cepilni center ZD Ormož

