
 
 

Strokovno srečanje za zaposlene v MNZ, Policiji in Inšpektoratu RS v 
okviru akcije Trenutno odsoten – hvala za razumevanje 
Danica Koren in Mateja Saje  

 

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je v letu 2021 v delovnih organizacijah nadaljevalo z akcijo 

osveščanja delodajalcev TRENUTNO ODSOTEN, HVALA ZA RAZUMEVANJE. V sodelovanju s Posvetovalnim 

telesom za integracijo enakosti spolov v MNZ z organoma v sestavi smo za zaposlene v Policiji, MNZ in 

Inšpektoratu RS organizirali strokovno predavanje z naslovom: »Cepiva proti COVID-19 in izvedba cepljenja 

proti COVID-19 pri ogroženih skupinah«. 

Strokovno srečanje je bilo posneto 28. januarja 2021, v Policijski akademiji v Tacnu in nato objavljeno na 
internem kanalu Youtube Policije, seveda pa tudi na spletni strani društva www.kvcb.si/video-galerija. 
 
Po pozdravu soorganizatorja iz Policije, višje policijske inšpektorice ge. Martine Stergar je predsednica društva 
Mateja Saje predstavila akcijo »Trenutno odsoten – hvala za razumevanje«. Nato pa je predavatelj prof. dr. 
Alojz Ihan, dr. med. z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani 
predstavil dve aktualni temi in sicer: »Cepiva proti COVID-19« in »Izvedba cepljenja proti COVID-19 pri 
ogroženih skupinah«.  
 
Drugi del srečanja je bil namenjen vprašanjem zaposlenih na to temo, ki jih je zbrala Danica Koren, zaposlena v 
Službi direktorja Policijske uprave Maribor. V Policiji je kar nekaj kroničnih bolnikov, pa tudi sam poklic 
policist/ka spada med rizične poklice, pri katerih obstaja veliko možnosti okužbe s COVID-19, zato so zaposleni 
poslali številna vprašanja, ki jih je moderatorka srečanja Mateja Saje postavila predavatelju prof. Ihanu.  
 
Prof. Ihan je predstavil virusno bolezen COVID-19, kakšne težave povzroča ljudem, kako se širi okužba s tem 
virusom in kako se lahko zaščitimo pred njim. Predstavil je tudi zgodovino cepljenj, razvoj cepiva proti COVID-19 
in pomen cepljenja proti tej bolezni.  
 
Srečanje smo zaključili s sporočilom prof. Ihana: »Virusa ni dobro dobiti, zato se je treba izogibati okužbi. Ko bo 
na voljo cepivo, se je treba cepiti in na ta način zaščitit sebe. Če bo v družbi dovolj velika precepljenost, se 
bomo lahko vrnili v normalne tirnice življenja«.  
 
Zaradi epidemije COVID-19 nismo mogli izpeljati stojnice s promocijskimi materiali društva. Smo pa kljub temu 
ob predavateljevi  mizi razstavili materiale in silhuete akcije, kar je ujela tudi kamera.   
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