DOPOLNITEV UKREPOV za preprečevanje širjenja okužbe s SARC-COV-2
NIJZ je poslalo posodobljena poglavja v Navodilih VIZ ob sumu ali potrjenem primeru okužbe v
zavodu z dne, 19.01.2022
Kompletno navodilo je na spodnji povezavi
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.7.pdf

Na kratko pa velja:
1. Razredniki vodijo evidenco učencev, ki so potrjeni s testom PCR v svoji exelovi mapi. Ob
potrjeni okužbi pošljejo obvestilo staršem, ki je priloga tega dopolnila.
2. Ko je dopolnjen bonus okužbe v oddelku 30%, o tem obvesti ravnatelja. Ta v skladu s trenutnimi
določili pošlje obvestilo za ta oddelek na NIJZ, pripravi obvestilo za starše, da so učenci
napoteni v 7 dnevno karanteno in imajo pouk na daljavo. Pomočnica obvestilo o karanteni
pošlje staršem in razredniku po Lo.polis sporočilu, M. Ovsenek pa na spletno stran šole v
obvestila Covid.
3. V primeru okužbe učitelja, strokovnega delavca, se ne glede na izjeme (cepljeni, preboleli) vsi
dnevno sedem dni samotestiramo. V tabelo s podpisom potrdimo negativni test. V primeru
pozitivnega testa, zapustimo šolski prostor in o okužbi obvestimo svojega zdravnika oz. gremo
na PCR test. O rezultatu testa obvestimo ravnatelja in pomočnico.
Izjema, ki se med drugim nanaša na zaposlene v dejavnosti VIZ, se glasi:
»Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oziroma se
ji ne odredi ukrep karantene na domu, če je zaposlena ali delo opravlja na drugi pravni
podlagi v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem,
da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno
opravi presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na
SARSCoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje) na delovnem mestu in
uporablja zaščitno masko tipa FFP2. Oseba iz prejšnjega stavka mora o visoko tveganem stiku
s povzročiteljem COVID-19 nemudoma obvestiti delodajalca.«.
Zgornja izjema od napotitve oziroma odreditve ukrepa karantene je tako predvidena za vse
tiste zaposlene, ki ne izpolnjujejo enega izmed pogojev iz prvih treh alinej. In obratno, oseba,
ki izpolnjuje enega izmed pogojev iz prvih treh alinej Odloka, se ne napoti v karanteno, zanjo
pa obveznost samotestiranja ne velja. Če ponazorimo s konkretnim primerom: učitelju, ki je
prejel poživitveni odmerek (in zato izpolnjuje pogoj iz prve alineje Odloka), Odlok ne nalaga
obveznosti samotestiranja.
Ne glede na zgoraj navedeno pa dodajamo, da je samozaščitno obnašanje izjemno
pomembno, zato je samostestiranje v primeru visoko tveganega stika vsekakor priporočljivo.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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Spoštovani starši in zaposleni,
obveščeni smo bili, da je bil v oddelku (razred)/skupini obšolske dejavnosti (katere?) vašega otroka
potrjen primer okužbe s SARSCoV-2. Zaradi navedenega razloga vas v nadaljevanju seznanjamo z
navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Vaš otrok ni napoten v karanteno na domu. V obdobju potencialne karantene na domu se bo
samotestiranje za učence/dijake izvajalo vsak dan. Zato naj učenci/dijaki komplete za samotestiranje
nosijo v šolo vsak dan v obdobju od ____________ do ____________. (Izračun obdobja: od zadnjega
dne stika z okuženo osebo do dne čez 7 dni (pri čemer k dnevu zadnjega stika prištejete 6 dni). V
primeru, da je zadnji dan predvidene 7-dnevne karantene na domu čez vikend ali dela prost dan, se
zadnje samotestiranje v obdobju vsakodnevnega samotestiranje izvede prvi dan po vikendu oz.
prostem dnevu.)
V primeru pozitivnega rezultata samotesta otroka njegov starš oz. skrbnik o pozitivnem rezultatu
samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki otroka napoti na potrditveni
PCR test. V primeru, da je pediater oz. izbrani osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer
izvajajo PCR testiranje in jih prosi za termin potrditvenega PCR testiranja. Otrok do rezultatov
potrditvenega PCR testa ostane doma v izolaciji. Če je rezultat potrditvenega PCR testa negativen,
otrok lahko normalno obiskuje pouk. Če je rezultat potrditvenega PCR testa pozitiven, starši otroka o
tem obvestijo pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki otroku odredi izolacijo. Starš oz. zakoniti
zastopnik otroka o potrjeni okužbi obvesti vzgojno-izobraževalni zavod v obdobju 12 ur od potrditve
okužbe (skladno z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje,
okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)).
Podrobnejše informacije glede samotestiranja učencev in dijakov so objavljene na spletni strani
https://www.nijz.si/samotestiranje.
Vaš otrok je imel stik z okuženo osebo, zato je pomembno, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega
stika z osebo s covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo
simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje,
glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu ...), ostanite doma in pokličite
osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravnik bo ocenil, ali je
potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.
Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. Podrobne razlage in obveznosti glede zagotavljanja
pravic posameznikov po 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov najdete na spletni strani
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.
Z lepimi pozdravi, ime in priimek razrednika

