
CEPLJENJE  PROTI  COVIDU-19

TAKO  POMEMBNO,  KOT  STE  POMEMBNI  VI

Na  
delovnem 

mestu  
vsak dan 
tvegamo 
okužbo s 

covidom-19

Zaščitimo sebe  
in svoje bližnje

Vsak od nas lahko pomembno pripomore,  
da se epidemija uspešno obvlada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Na cepljenje se lahko prijavimo na portalu zVem.ezdrav.si 
ali na spletni strani www.cepimose.si   

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov:   www.cepimose.si



CEPLJENJE  PROTI  COVIDU-19

TAKO  POMEMBNO,  KOT  STE  POMEMBNI  VI

Vsak od nas lahko pomembno pripomore,  
da se epidemija uspešno obvlada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Na cepljenje se lahko prijavimo na portalu zVem.ezdrav.si 
ali na spletni strani www.cepimose.si   

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov:   www.cepimose.si

Na  
delovnem 

mestu  
vsak dan 
tvegamo 
okužbo s 

covidom-19

Zaščitimo sebe  
in svoje bližnje



CEPLJENJE  PROTI  COVIDU-19

TAKO  POMEMBNO,  KOT  STE  POMEMBNI  VI

Vsak od nas lahko pomembno pripomore,  
da se epidemija uspešno obvlada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Na cepljenje se lahko prijavimo na portalu zVem.ezdrav.si 
ali na spletni strani www.cepimose.si   

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov:   www.cepimose.si

Na  
delovnem 

mestu  
vsak dan 
tvegamo 
okužbo s 

covidom-19

Zaščitimo sebe  
in svoje bližnje



CEPLJENJE  PROTI  COVIDU-19

TAKO  POMEMBNO,  KOT  STE  POMEMBNI  VI

Vsak od nas lahko pomembno pripomore,  
da se epidemija uspešno obvlada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Na cepljenje se lahko prijavimo na portalu zVem.ezdrav.si 
ali na spletni strani www.cepimose.si   

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov:   www.cepimose.si

Na  
delovnem 

mestu  
vsak dan 
tvegamo 
okužbo s 

covidom-19

Zaščitimo sebe  
in svoje bližnje



CEPLJENJE  PROTI  COVIDU-19

TAKO  POMEMBNO,  KOT  STE  POMEMBNI  VI

Vsak od nas lahko pomembno pripomore,  
da se epidemija uspešno obvlada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Na cepljenje se lahko prijavimo na portalu zVem.ezdrav.si 
ali na spletni strani www.cepimose.si   

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov:   www.cepimose.si

Na  
delovnem 

mestu  
vsak dan 
tvegamo 
okužbo s 

covidom-19

Zaščitimo sebe  
in svoje bližnje



CEPLJENJE  PROTI  COVIDU-19

TAKO  POMEMBNO,  KOT  STE  POMEMBNI  VI

Vsak od nas lahko pomembno pripomore,  
da se epidemija uspešno obvlada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Na cepljenje se lahko prijavimo na portalu zVem.ezdrav.si 
ali na spletni strani www.cepimose.si   

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov:   www.cepimose.si

Na  
delovnem 

mestu  
vsak dan 
tvegamo 
okužbo s 

covidom-19

Zaščitimo sebe  
in svoje bližnje



CEPLJENJE  PROTI  COVIDU-19

TAKO  POMEMBNO,  KOT  STE  POMEMBNI  VI

Vsak od nas lahko pomembno pripomore,  
da se epidemija uspešno obvlada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Na cepljenje se lahko prijavimo na portalu zVem.ezdrav.si 
ali na spletni strani www.cepimose.si   

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov:   www.cepimose.si

Na  
delovnem 

mestu  
vsak dan 
tvegamo 
okužbo s 

covidom-19

Zaščitimo sebe  
in svoje bližnje



CEPLJENJE  PROTI  COVIDU-19

TAKO  POMEMBNO,  KOT  STE  POMEMBNI  VI

Vsak od nas lahko pomembno pripomore,  
da se epidemija uspešno obvlada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Na cepljenje se lahko prijavimo na portalu zVem.ezdrav.si 
ali na spletni strani www.cepimose.si   

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov:   www.cepimose.si

Na  
delovnem 

mestu  
vsak dan 
tvegamo 
okužbo s 

covidom-19

Zaščitimo sebe  
in svoje bližnje



CEPLJENJE  PROTI  COVIDU-19

TAKO  POMEMBNO,  KOT  STE  POMEMBNI  VI

Vsak od nas lahko pomembno pripomore,  
da se epidemija uspešno obvlada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Na cepljenje se lahko prijavimo na portalu zVem.ezdrav.si 
ali na spletni strani www.cepimose.si   

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov:   www.cepimose.si

Na  
delovnem 

mestu  
vsak dan 
tvegamo 
okužbo s 

covidom-19

Zaščitimo sebe  
in svoje bližnje



CEPLJENJE  PROTI  COVIDU-19

TAKO  POMEMBNO,  KOT  STE  POMEMBNI  VI

Vsak od nas lahko pomembno pripomore,  
da se epidemija uspešno obvlada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Na cepljenje se lahko prijavimo na portalu zVem.ezdrav.si 
ali na spletni strani www.cepimose.si   

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov:   www.cepimose.si

Na  
delovnem 

mestu  
vsak dan 
tvegamo 
okužbo s 

covidom-19

Zaščitimo sebe  
in svoje bližnje


