Navodila za informacijsko rešitev za naročanje na cepljenje in vodenje
nacionalnega seznama čakajočih
1. TIPI UPORABNIKOV
Aplikacija za naročanje na cepljenj loči tri tipe uporabnikov:
-

Nadzornika aplikacije (dodeljuje pravice ostalim)
Člane osebnega tima (vidi vpise in naročila za osebe, ki imajo izbranega zdravnika iz tima, lahko
potrjuje kriterije, vpisuje naročila, jih briše, dodaja prednostne kriterije)
Člane cepilnega tima (za osebe, razporejene v vrsto cepilnega tima, poleg pravic članov
osebnega tima lahko še dodeljuje termine, označuje, da oseba čaka na termin…)

2. PREDPOGOJI ZA UPORABO APLIKACIJE ZA NAROČANJE NA CEPLJENJE
-

-

-

Vse osebe, ki želijo uporabljati aplikacijo, morajo imeti ustrezne certifikate :
o KDP na računalniku ali nosilcu ali
o NDP na profesionalni kartici ZZZS
Za delo z NDP-ji in KDP-ji na profesionalnih karticah ZZZS je treba izvesti
nadgradnjo/nastavitev brskalnikov na računalnikih, kjer bodo te uporabljane, navodila so na
voljo tukaj: https://www.ezdrav.si/storitve/cepljenje-proti-covid-19/
Bodoči nadzornik aplikacije in osebe, ki bodo v cepilnih centrih pacientom dodeljevale
termine, morajo pred začetkom uporabe zaprositi za vlogo v Varnostni shemi eZdravja
(https://storitve.ezdrav.si/VS.web/). Te vloge odobri nadzornik njihove organizacije v VS.
o Nadzornik aplikacije mora zaprositi za vlogo ZVEMPLUS_NADZORNIK ORGANIZACIJE.
o Član cepilnega tima mora zaprositi za vlogo CEPILNI_CENTER_COVID19

Člani osebnih timov so že razporejeni v vloge na podlagi podatkov o zaposlitvi iz RIZDDZ. Torej ni
potrebno zaprositi za posebne vloge za osebne time. V kolikor gre za osebo, ki preko podatka o
zaposlitvi ni dobila dodeljene vloge, lahko zaprosi za vlogo nadzornika VS na organizaciji.
POMEMBNO: pred začetkom dela mora nadzornik aplikacije za cepljenje zVEMplus vse osebe, ki se
ukvarjajo z naročanjem (dodeljevanjem terminov), razporediti v cepilni tim, sicer te osebe nimajo
dostopa.

3. ODDAJA PROŠNJE VLOGO NADZORNIKA ORGANIZACIJE V ZVEMPLUS
1. Oseba, ki bo nadzornik aplikacije za cepljenje v zVEMplus mora zaprositi za pravice preko VS
na naslovu https://storitve.ezdrav.si/VS.web/
2. Za nadzornika se izbere gumb »ZVEMPLUS_NADZORNIK ORGANIZACIJE« (glej sliko)
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3. Oseba vpiše svoje podatke in vlogo odda, vlogo mora odobriti nadzornik organizacije v VS.

4. Ko je vloga potrjena s strani nadzornika organizacije v VS, lahko nadzornik aplikacije zVEM
začne z dodeljevanjem oseb v time.

4. DODAJANJE OSEB V CEPILNE TIME V APLIKACIJI
1. Oseba, ki ima pravice nadzornika aplikacije, se prijavi v zVEMplus na naslovu
https://zvem.ezdrav.si/plus (deluje samo v zNET omrežju)
Verzija 1.0, 4. 5.2021

2

2. Izbere svoj certifikat in se prijavi
3. Izbere gumb »Tim«

4. Izbere tim (v primeru, da jih ima več), s klikom na številko tima v stolpcu Oznala.
5. Odpre se okno za pregled in dodajanje oseb v cepilne time.

6. Za dodajanje osebe klikne na gumb »NOV« (glej sliko) spodaj desno

Verzija 1.0, 4. 5.2021

3

7. Zdaj lahko prek spustnega menija doda člane v tim (spodaj levo meni »Člani« - po kliku se
prikaže seznam) - prikaže se samo seznam oseb, ki so že člani osnovnega tima ali pa imajo
vlogo VS_CEPILNITIM_COVID19.

8. Osebe se izbere osebe (lahko jih je več hkrati)
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9. Ko izbere prave osebe, shrani člane s tipko Shrani spodaj desno.

10. Cepilni tim je zdaj pripravljen!

5. NAVODILA ZA ZAPOSLENO OSEBJE V CEPILNEM CENTRU ali CEPILNEM MESTU
1. Oseba, ki bo delala v cepilnem timu in bo tam izvajala naloge, povezane z naročanjem
(urejala termine, izvajala stike s pacienti itd.) mora zaprositi za vlogo
CEPILNI_CENTER_COVID19 na https://storitve.ezdrav.si/VS.web/.
2. Za dodajanje vloge kliknejo na gumb CEPILNI_CENTER_COVID19 (glej sliko)
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3. Izpolnijo podatke in ko je vloga odobrena s strani nadzornika VS in je bila oseba dodana v
cepilni tim s strani nadzornika zVEMplus, lahko začnejo z uporabo aplikacije.
4. Prijava v zVEMplus na naslovu https://zvem.ezdrav.si/plus (dela samo v zNET)
5. Izbere svoj certifikat in se prijavi (če ima težave pri uporabi PK, naj preveri izpolnjevanje
predpogojev v poglavju 2)
6. Po prijavi v zVEMplus vidi dva gumba

7. Če uporabnik tega ne vidi, je možno, da ga nadzornik ni dodal v cepilni tim ali pa da ni
zaprosil za vlogo v VS. (preverite pri nadzorniku aplikacije zVEM plus v vaši organizaciji, ali
ste dodani v cepilni tim).
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8. Pod gumbom »Vpis« se vidijo vsi viri, iz katerih lahko nastane naročilo (to so osebe, ki se
želijo uvrstiti med naročila), pod gumbom Naročila pa se vidijo vse osebe, ki so uvrščene v
čakalno vrsto – več v posebnih navodilih.

6. Pogosta vprašanja
1. Povezava https://zvem.ezdrav.si/plus ne dela
Povezava je na voljo samo v zNET omrežju.

2. Sem nadzornik pravic na varnostni shemi za izvajalca, ampak na https://zvem.ezdrav.si/plus
po prijavi ne vidim nobenega gumba
Sami sebi morate dodati pravice za ZVEM_PLUS_NADZORNIK_ORGANIZACIJE – saj nadzornik
pooblastil na VS nima avtomatsko dodeljene te vloge.
3. Med izbiro ne najdem sodelavcev, da bi jih lahko dodal med člane cepilnega tima
Verjetno niso zaprosili oz. dobili odobrene vloge CEPILNI_TIM_COVID19 v varnostni shemi.
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