
 
 

Sporočilo za javnost, 6. januar 2022 
 

Nov val epidemije je velik izziv –  
ključno je spoštovanje vseh preventivnih ukrepov in zaupanje stroki 

  
V poslovnih združenjih AmCham Slovenija in Združenje Manager, ki sta tudi del Gospodarskega 
kroga, se zavedamo pomena odgovornosti posameznika in vseh nas, da skupaj in vsak po svojih 
močeh prispevamo k izboljšanju epidemioloških razmer, saj bomo le tako normalno zaživeli in 
ohranili delovanje države in gospodarstva. 
  
Delodajalske organizacije povezane želimo ponovno opozoriti, da je v naslednjih tednih ključno, da 
vsak po svojih močeh prevzame odgovornost, da skupaj poskušamo čim prej končati pandemijo ter 
preprečiti še večjo obremenjenost in kolaps zdravstvenega sistema. S tem bomo pomagali predvsem 
zdravstvenim delavcem, ki so na robu zmogljivosti. Zavedamo se, da so največji izziv prav ranljive osebe 
v bolnišnicah, še posebej na intenzivni negi, ki obremenjujejo zdravstveni sistem do te mere, da se 
drugi programi bolnišničnega zdravljenja začasno krčijo ali celo ukinjajo. 
 
Polno podpiramo zdravstveno stroko, da v sodelovanju z odločevalci, ukrenejo vse potrebno, da se 
pandemija čim prej konča in bo tako normalno življenje in nemoteno delovanje gospodarstva spet 
mogoče. Predlagamo nujen razmislek o skrajšanju karantene, kar je predlagala tudi stroka.  
 
V gospodarstvu si vseskozi prizadevamo, da imata medicinska stroka in znanost kar največ podpore in 
zaupanja. Zato pozivamo vse, da dosledno upoštevate priporočila stroke in vse preventivne ukrepe. 
Vse, ki niso cepljeni, prosimo k razmisleku, saj po nasvetih medicinske stroke, na tak način najbolj 
pomagate družbi, zdravstvenemu sistemu in se ne izpostavljate hujšemu poteku bolezni.  
 
Odgovorno ravnanje je potrebno v vsakem primeru, če ste cepljeni ali ne, glede na podatke cepljenje 
proti covidu-19 precej dobro, četudi ne povsem stoodstotno, ščiti proti hujšemu poteku bolezni, 
pristanku v bolnišnici in zdravljenju na enotah intenzivne nege, kar poudarja tudi Evropska komisija.  
 
Zavedajmo se, da je odgovorno ravnanje vsakega posameznika in skupnosti v danem trenutku 
ključnega pomena, tako za sedanjost kot prihodnost našega zdravstvenega sistema, gospodarstva in 
celotne družbe. 
 


