Konec epidemije in evropsko digitalno covidno potrdilo
Spoštovani!
Hura! 15. 6. 2021 se je uradno iztekla epidemija covid-19! Od marca 2020 do junija 2021 je bilo toliko
naših e-novic povezanih z njo, da se spodobi, da se od nje primerno poslovimo. Zaustavilo jo je
cepljenje. S prvim odmerkom je bilo doslej cepljenih 769.248 in z drugim odmerkom 551.906 starejših
od 18 let. A virus je še med nami in necepljeni še obolevajo in še beležimo smrtne primere. Mnogim, ki
so covid-19 preboleli, ostajajo dolgoročne posledice na zdravju. Cepljenje je dokazano edino, kar
koronavirus lahko ustavi.
Nobena država ne bo tvegala ponovitve epidemije, zato ostajajo previdnostni ukrepi za prihajajoči čas
letnih dopustov. Dobra novica je, da bomo lahko potovali na zaželjeni dopust s pomočjo evropskega
digitalnega covid potrdila. Uredba o evropskem digitalnem potrdilu bo veljala od 1. julija 2021 do 1.
julija 2022 in bo olajšala potovanja v uniji. Imetniki potrdil bodo z njimi dokazovali, da so preboleli
oziroma so cepljeni proti covidu-19 ali pa imajo negativni test na okužbo z novim koronavirusom.
Potrdilo bo brezplačno in na voljo v vseh uradnih jezikih v EU, na voljo bo v digitalni in papirnati obliki,
vsebovalo pa bo QR kodo. Pravico do prostega gibanja imajo tudi vsi Evropejci brez njega, vendar bo
potrdilo olajšalo potovanja.
Tehnični sistem, ki bo omogočil varno preverjanje digitalnih covidnih potrdil, je na ravni EU začel
delovati 1. junija 2021. Digitalna covidna potrdila že izdaja 13 držav članic. Katere to so, razberemo na
zgornjem zemljevidu Evrope. Za Slovenijo velja, da je sicer tehnično pripravljena na povezavo s
portalom za covidna potrdila, da pa še ni učinkovito pripravljena za izdajanje teh potrdil. Mora pa biti
najkasneje do 12 avgusta. Ključ za izdajanje potrdila bo imel vsak organ izdajatelj (npr. bolnišnica,
center za testiranje ali zdravstveni organ). A najlažje bodo potrdilo dobili imetniki slovenskega
brezplačnega kvalificiranega digitalnega potrdila na portalu eZdravje na tej povezavi.
Vse o evropskem digitalnem covidnem potrdilu v slovenščini na tej povezavi
Srečno in ostanite zdravi!
STROKOVNA SLUŽBA ZSSS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:
Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu
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