FAQ – Platforma za prijavo interesa za cepljenje
Kako se lahko evidentiram za cepljenje proti COVID-19?
Evidentirate se lahko na portalu kaernten-impft.ktn.gv.at.
Zakaj se platforma za prijavo na cepljenje na mojem računalniku ne odpre?
Lahko se zgodi, da je brskalnik, ki ga uporabljate za dostop do interneta, zastarel. Prosimo, da si
namestite aktualno različico brskalnika, kolikor je to mogoče, ali pa zaprosite za ustrezno
tehnično pomoč.
Ne vem, kako naj vnesem svoje podatke v platformo za prijavo interesa za cepljenje. Ali za to
obstaja kakšna pomoč?
Na spletni strani zvezne dežele Koroške kärnten.tv najdete pod povezavo
https://kaernten.tv/shows/616 video, ki natančno pojasnjuje posamezne korake pri evidentiranju
interesa za cepljenje proti Covid-19.
Po spletu se ne morem prijaviti, ker za to nimam tehničnih predpogojev. Na koga se lahko v tem
primeru obrnem?
Če nimate osebnega računalnika ali dostopa do interneta, lahko prijavo za vas uredi sorodnik ali
znanec, ki ima ustrezen dostop do interneta. V ta namen ni treba, da vas kdorkoli obišče osebno,
dovolj je, da se o tem dogovorite po telefonu. Če tudi to ni izvedljivo, potem vam bodo koroške
občine z veseljem pomagale pri prijavi.
Svoj interes za cepljenje sem izrazil/-a že pri svoji občini oziroma osebnem zdravniku/zdravnici,
star/-a pa sem pod 80 let. Ali se moram kljub temu še enkrat registrirati?
Ja, nakljub temu je prijava na platformi kaernten-impft.ktn.gv.at za vas potrebna.
Kdaj bom obveščen/-a o terminu za cepljenje?
Takoj ko bodo ustrezne količine cepiva na voljo, vas bomo osebno kontaktirali. Pri prednostnem
razporejanju dežela Koroška upošteva načrt cepljenja, ki ga je sprejel Nacionalni svet za
cepljenje in je objavljen na povezavi: https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:18101f10-25e24e27-9fa2-3cb54a4bf9bb/COVID-19_Impfplan.pdf
Nimam avstrijske številke socialnega zavarovanja. Ali se lahko vseeno prijavim?
Ja, prijava je mogoča tudi brez avstrijske številke socialnega zavarovanja. Prosimo vas, da v tem
primeru obkljukate okvirček „Nimam avstrijske številke socialnega zavarovanja“.
Kdaj bom obveščen/-a o terminu za cepljenje?
Po prijavi na spletni platformi prejmete obvestilo, da ste se uspešno prijavili. Takoj ko bodo
ustrezne količine cepiva na voljo, vas bomo osebno kontaktirali.
Sem avstrijski državljan/državljanka, vendar imam na Koroškem le začasno prebivališče. Ali se
lahko vseeno prijavim za cepljenje?
Ja, pri tem pa navedite svoj dejanski naslov prebivališča na Koroškem.
Nisem avstrijski državljan/državljanka, vendar imam prebivališče na Koroškem. Ali se lahko
vseeno prijavim za cepljenje?
Vse osebe s prebivališčem na Koroškem se lahko prijavijo za cepljenje.
Ali obstajajo skupine oseb, ki se ne smejo prijaviti za cepljenje?
Za osebe, mlajše od 16 let, trenutno zaradi omejene registracije cepiv ni predvideno cepljenje
proti koronavirusni bolezni. Na platformi naj se prav tako ne bi evidentirali tisti, ki so že bili
prijavljeni prek občin za akcijo cepljenja starostnikov nad 80 let.
Svoje podatke sem napačno vnesel/vnesla oziroma eno kategorijo sem narobe obkljukal/-a. Kaj
naj storim?
Prosimo, da se ponovno registrirate, tokrat s pravilnimi podatki (z istim imenom in datumom
rojstva). Vaša napačna prijava bo nato izbrisana iz sistema. Za prednostno razvrstitev bo
upoštevana vaša zadnje veljavna prijava.

Po sami prijavi nisem prejel/-a nobenega SMS-a ali e-poštnega sporočila. Kaj naj storim?
Prosimo, da se še enkrat prijavite: Ponovno vnesite svoje podatke in nato čisto na koncu strani
kliknite na gumb „Zaključek prijave“.
Žal ne morem prejemati obvestil niti prek SMS-a niti po elektronski pošti. Kaj naj storim?
V idealnem primeru navedite e-poštni naslov ali mobilno številko vašega družinskega člana. Če to
ni mogoče in je prijavo za vas morda uredila občina, lahko navedete tudi e-poštni naslov občine.
Ta pa vas bo nato obvestila o vašem terminu cepljenja. Če imate svojo številko stacionarnega
telefona, jo obvezno navedite.
Kakšna prednostna razvrstitev za cepljenje velja zame?
Ta se določi na podlagi skupine, kateri pripadate in ki ste jo izbrali na prijavnem obrazcu v prvem
koraku. Načrt cepljenja, ki ga je izdal Nacionalni svet za cepljenje, vključno z vsemi kategorijami,
si lahko naložite na spletni strani Ministrstva za socialne
zadeve: https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:91d248ef-9aa8-44fb-a66fe74696a0d59a/COVID19_Priorisierung_Nationalen_Impfgremiums_Version_3.0__20210112_(1).pdf
Kaj naj obkrožim, če se ne najdem oziroma če svoje poklicne pripadnosti ne najdem v nobeni
kategoriji?
Če se ne najdete v nobeni od navedenih skupin, potem za vas velja splošna registracija
(kategorija čisto zgoraj).
Pri meni prideta v poštev dve ali več kategorij (npr. povečano tveganje in poklicna skupina). Zakaj
lahko navedem samo eno pripadnost?
Pri razvrščanju bo vedno upoštevana samo ena pripadnost, ki ima najvišjo prioriteto v skladu z
načrtom cepljenja, ki ga je izdal Nacionalni svet za cepljenje. Zato vas prosimo, da navedete
samo to pripadnost. V ta namen glejte tudi: https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:91d248ef9aa8-44fb-a66f-e74696a0d59a/COVID19_Priorisierung_Nationalen_Impfgremiums_Version_3.0__20210112_(1).pdf
Ali izpolnjujem predpogoje kot „rizična skupina/negovalno osebje/osebje s stikom“ ali celo kot
„visoko rizična skupina“?
Če niste prepričani, ali spadate v skupino oseb s tveganjem ali posebej visokim tveganjem,
povprašajte pri svojem osebnem zdravniku/zdravnici. Na prijavni platformi se vpišite v skupino z
visokim tveganjem samo takrat, ko glede na seznam dejansko za vas velja ustrezni kriterij:
Pridružene bolezni ali telesne značilnosti, ki vodijo k razvrstitvi v „RIZIČNO SKUPINO“:
• Osebe z demenco ali intelektualnimi okvarami, živeče zunaj oskrbovalnih ustanov
• Osebe s telesnimi okvarami in povečanim tveganjem za težak potek COVID-19 bolezni
• Adipoznost (BMI >30)
• Kronične bolezni ledvic
• kronične bolezni jeter
• Imunska oslabljenost
• Sladkorna bolezen (diabetes mellitus)
• Aritmija/atrijska fibrilacija
• Okužba z virusom HIV
• Koronarna srčna bolezen
• Srčno popuščanje
• Cerebrovaskularne bolezni/možganska kap
• Avtoimunske bolezni
• Kronično obstruktivna bolezen pljuč
• Bolezni raka
• Arterijska hipertenzija
• Revmatska obolenja
• Bronhialna astma
Pridružene bolezni ali telesne značilnosti, ki vodijo k razvrstitvi v „VISOKO RIZIČNO SKUPINO“:

• Trisomija 21
• Osebe z demenco, intelektualnimi ali telesnimi okvarami, živeče v oskrbovalnih ustanovah
• Napredujoče funkcionalne ali strukturne kronične bolezni pljuč, ki zahtevajo stalno vsakodnevno
dualno zdravljenje, kot npr. pulmonalna hipertonija,
• Mukoviscidoza/cistična fibroza kot tudi COPD v napredujočem stadiju GOLD III od skupine
pacientov C naprej;
• Kronične bolezni srca s poškodbami končnih organov, ki zahtevajo trajno terapijo, kot npr,
ishemična bolezen srca in srčno popuščanje;
• Aktivne bolezni raka z onkološko farmakoterapijo, ki je bila opravljena zadnjih 6 mesecih
(kemoterapija ali terapija z biološkimi zdravili) in/ali z obsevanjem, kot tudi metastazne bolezni
raka brez tekoče terapije;
• Bolezni, ki se trajno zdravijo z znatno imunosupresijo, kot npr. presaditev kostnega mozga v
zadnjih dveh letih ali z imunosupresivnim zdravljenjem oziroma z boleznijo presadka proti
gostitelju (Graft vs Host Disease), presaditev organa v zadnjih dveh letih ali z imunosupresivnim
zdravljenjem oziroma z boleznijo presadka proti gostitelju (Graft vs Host Disease),
imunosupresija z zdravili, kot so Ciklosporin, Takrolimus, Mikofenolat azatioprin, Metotreksat
zaviralci tirozin kinaz, tekoča terapija z biološkimi zdravili (pri neonkološki diagnozi) kot tudi HIV z
visoko virusno obremenitvijo;
• Kronična dializa, napredujoče bolezni ledvic, kot kronično popuščanje ledvic z glomelurno
stopnjo filtracije < 45 ml/min, pri nadomestni terapiji ledvic kot tudi s stanjem po presaditvi ledvic;
• Kronične bolezni jeter s pretvorbo organa in dekompenzirano jetrno cirozo od Childs-stadija B
naprej;
• Izrazita adipoznost od stopnje adipoznosti III naprej, z vrednostjo BMI >= 40;
• Sladkorna bolezen tipa I z redno povišanim HBA1c > 7,5%, tip II z redno povišanim HBA1c >
8,5% kot tudi tip I ali II s poškodbami končnih organov;
• Arterijska hipertenzija z obstoječimi poškodbami končnih organov, zlasti kronično srčno ali
ledvično popuščanje oziroma nenadzorovana nastavitev krvnega tlaka;
• Druga težja obolenja s funkcionalnimi ali telesnimi omejitvami, pri katerih prav tako lahko
sumimo na težak potek COVID-19 bolezni, enako kot pri ostalih tu naštetih bolezenskih slikah.

