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1. UVOD
Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo
izvajanje v času ukrepov ob pojavu COVID – 19 v Centru Gustava Šiliha Maribor.
Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi
glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice,
navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.
Center jih bo dopolnjeval in spreminjal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena
pravila oz. dopolnitve same objavljal na spletni strani centra.

2. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL
2.1 Pravna podlaga
-

-

-

Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo:
Sklep ministrice o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno – izobraževalnega
dela v OŠ v šolskem letu 2020/2021 z dne 26. 11. 2020 (št. 6034-14/2020/2)
Priporočila Zavoda RS za šolstvo za izvajanje vzgojno – izobraževalnega
procesa v OŠ, glasbenih šolah in šolah s prilagojenim programom (št. 09127/2020-1)
Spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. list RS, št. št. 65/2020)
Sklep Ministrstva za zdravje o izvajanju posebnega presejalnega programa za
zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS CoV2 za osebe, ki opravljajo VI
dejavnost, z dnem 20. 1. 2021 (št.:187-399/2020/7)
Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in
izobraževanju ter visokem šolstvu ( Okrožnica MIZŠ, dne 23.8.2021)

2.2 Druge podlage
-

Pravila so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov:
okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/98 z dne, 26. 11. 2020
Higienskih priporočil za izvajanje pouka v Osnovni šoli v času epidemije COVID
-19 (NIJZ, 8.5.2020)
Dodatna priporočila za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju
za preprečevanje širjenja okužbe s sars-cov-19
Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru
okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (19. 3. 2021)
Okrožnica Ponovna izvedba vzgojno-izobraževalnega dela ( 60301/2020/112,dne;29.12.2020)
Okrožnica MIZŠ št.:6030-19/2021/3, z dnem, 11. 2. 2021 in 25. 2. 2021,
Okrožnica MIZŠ št.: 6030-1/2021/26, z dnem, 18. 2. 2021,
Okrožnica MIZŠ št.: 6030-1/2021/30, z dnem, 3. 3. 2021,
Okrožnica MIZŠ št.:6030-1/2021/39, z dnem, 24. 3. 2021
Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru
okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ( 9. 4. 2021)
Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19
Modeli in priporočila
Okrožnica MIZŠ št.: 6030-1/2021/72, z dne 27.8.2021;Samotestiranje
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3. DELEŽNIKI VIZ (vzgojno - izobraževalnega ) PROCESA
Organizacija dela v času pojava COVID – 19 zajema vse deležnike VIZ procesa:
učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe,
ki so v stiku s šolo (dobavitelji,… itd).

4. IZVAJANJE VIZ (vzgojno – izobraževalnega) DELA
4.1

Izvajanje VIZ dela v prostorih Centra GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR

Od 1. 9. 2021 se VIZ delo za vse učence Centra GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR izvaja
v prostorih Centra Gustava Šiliha.

4.2. Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela
Center GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR mora pred prvim dnem, torej pred pričetkom
izvajanja VIZ dela v prostorih šole, od staršev učencev pridobiti pisne izjave o
zdravstvenem stanju posameznega otroka, kakor tudi podatke o številu otrok, ki se
bodo v navedenem času vključili v pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.
Priporoča se, da starši otrok, ki se VIZ dela v prostorih šole ne bodo udeležili, Center
GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR pred prvim dnem, torej pred pričetkom izvajanja VIZ dela
v prostorih šole, predložijo potrdilo pediatra, iz katerega je razvidno, da obstajajo
utemeljeni zdravstveni razlogi pri učencu, ki pomenijo rizično stanje in pri katerih bi
obstoj v izjavi navedenih okoliščin pomenil, da je preveč rizično, da se otrok udeleži
VIZ dela v prostorih šole.

5. OBSEG VIZ DELA
V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih Centra GUSTAVA ŠILIHA
MARIBOR izvaja po celotnem programu.
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6. UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH
UKREPOV
V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe.
Zaposleni oziroma obiskovalci morajo izpolnjevat pogoj PCT.
Pri vhodu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju za
preprečitev okužbe s koronavirusom.
Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole.
Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni
delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu
prepozna simptome in znake koronavirusa ali druge bolezni, učenca odpelje v poseben
prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo Šola pri tem
smiselno upošteva tudi Priporočila za ukrepanje v osnovnih šolah ob nujnih stanjih in
nenadno nastalih bolezenskih znakih.
V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 šola ravna v skladu s priporočili in navodili,
navedenimi v poglavju 4. Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito
umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok (v prvem VIO prednostno
svetujemo umivanje rok), uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje
higiene kašlja.
Zaprte prostore je treba ustrezno zračiti, skladno z načrtom prezračevanja. Več o
zračenju je dostopno na https://www.nijz.si/sl/ vzgoja-in-izobrazevanje-vsolskem/studijskem-letu-2021/2022 – dokument o zračenju).
Vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo. Svetuje se čim manjše
število stikov, zato se priporoča, da se učenci posameznih oddelkov med odmori ne
mešajo.
Za izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe v času prihodov v šolo ter v času
odmorov skrbijo delavci šole. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na
prostem. Pouk se lahko izvaja tudi v specialnih učilnicah in laboratorijih, ki so pred
prihodom nove skupine učencev temeljito prezračeni, očiščeni in razkuženi.
Pouk športa lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin
učencev iz različnih oddelkov. H garderobnim omaricam hkrati prihajajo le učenci
posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in
razkužiti.
Šola vodi natančno evidenco udeležbe učencev pri pouku obveznih izbirnih
predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter evidenco udeležbe učencev pri pouku
v učnih skupinah. Natančno evidenco učencev vodi šola tudi pri izvajanju vseh
dejavnosti razširjenega programa.
Malica se organizira tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (v
učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka, razen za učence tretje triade). Za učence se
organizira prevzem kosil v jedilnici šole na način, da se določi urnik oziroma število
učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici.
Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za
preprečevanje širjenja virusa.
Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne
izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO to
naredi učitelj/-ica.
Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih naj se učenci različnih oddelkov ne mešajo
med seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra).
Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na
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destinaciji. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin
učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli.
Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec
šole. Če to ni izvedljivo, morata biti med učenci – vozači različnih oddelkov v učilnici
ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede
najmanj 1,5 metra) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev iz učilnice.
Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju
vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci
istega razreda, če se le da istega oddelka, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z
masko).
Medvrstniška pomoč se, če se le da, lahko izvaja za učence v okviru istega oddelka ali
pa na daljavo.
Uporaba mask skladno z veljavnimi odloki, priporočili objavljenimi na spletni strani
NIJZ (https://www.nijz.si/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sarscov-2) in glede na presojo pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in
športa.
Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh
ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo.

6.1. Vstop v šolo
V šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda, skozi rdeča vrata in
skozi vrata pri kuhinji.
Od 8.00 dalje je šola zaklenjena in se odklepa glede na posamezne odhode učencev.
Vrata oziroma prihod in odhod učencev ter zaposlenih nadzoruje informatorka.
Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno
dogovorjeni uri med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo pred šolo
pod nadstreškom, v varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe in z
obvezno nameščeno masko.
Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne
maske, ki so si jo dolžne priskrbeti same.
Ob vstopu v šolo si vstopajoči roke razkužijo z razkužilom, ki je na voljo pri vhodu.
Učenci si razkužujejo roke tudi potem, ko odložijo garderobo, in sicer si jih razkužujejo
ob vstopu v njihovo matično učilnico – pred pričetkom pouka.
Zaposleni vstopajo v šolo in iz nje izključno skozi glavni vhod. Ob vstopu si razkužijo
roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni
nositi zaščitne maske. Zaščitno opremo za zaposlene priskrbi šola.

6.2. Gibanje po šoli
Gibanje po šoli poteka po desni strani; kot v prometu.
Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico ( razen v specializirane učilnice). Skupine
se ne mešajo in ne družijo med seboj.
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Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne
prostore.

6.3. Zračenje učilnic
Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke.
Pred začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato
brisačko, prepojeno z razkužilom. V času pouka skrbi za redno razkuževanje kljuk tudi
čistilka.
Učitelj, ki je zadolžen za posamično učno skupino in s tem za posamično matično
učilnico, deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre
vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot določeno v
prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka.
Po vsaki šolski uri - med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj
odhaja iz učilnice, izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice.

6.4. Preventivni ukrepi v učilnicah
V učilnicah so:
- Umivalniki s tekočo vodo
- Podajalniki papirnatih brisač
- Koši za smeti
- Razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%)
Učenci v učilnicah sedijo na za to določenih stolih, ki so poimensko označeni. Med
seboj se na stolih ne izmenjujejo. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja
ukrepov, učitelji učencev ne presedajo. Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo
medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. V pomoč so jim oznake. Poleg tega jih učitelj
opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo.
Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke.
Ob odhodu domov si učenci razkužijo roke.
Pouk v telovadnici, računalniški, tehniški in gospodinjski učilnici se izvaja. Po uporabi
je potrebno učilnice prezračiti, delovne pripomočke in mize pa razkužiti (miška,
tipkovnica, orodje…) Učenci si lahko tudi na digitalnih zaslonih ogledajo infografike za
preprečevanje širjenja Covid-19.
Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.
Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok.
Učence prve triade dodatno usmerja učitelj.
Učenci šolske potrebščine nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno
razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi
domačimi potrebščinami in predmeti.
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Zaradi ohranjanja telesne zmogljivosti in spodbujanja telesne aktivnosti se priporoča
izvajanje čim več gibalnih aktivnosti tudi na prostem, pri čemer je potrebno upoštevati
preventivne zdravstvene ukrepe; ohranjanje medsebojne razdalje 1,5 – 2 metra in
nošenje maske.
Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:
- Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo.
- Plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna
kontaminacija umivalnika.

6.5. Odmori in šolska prehrana
Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska
malica. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče –
posamezno in izmenjaje. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se
prostori ustrezno zračijo.
Učenci malicajo v svoji matični učilnici (razen učenci tretje triade).
Kosilo za 1. in 2. triado ter 1., 2., 3. st. PP poteka v učilnici, ostali učenci jedo kosilo v
jedilnici po določenem časovnem razporedu.
Hrano pri malici in kosilu razdeli izključno učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z
vodo in milom. Dežurstvo učencev je v času teh ukrepov ukinjeno. Malico pred matične
učilnice pred pričetkom odmora za malico prinesejo varuhi in spremljevalci.
Pred pričetkom malice/kosila učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in
razkužilom. Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. Pred zaužitjem si učenci
temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v za to namenjene
koše – ločevanje odpadkov: papir, plastika, itd. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato
brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.
Mlajšim učencem pri čiščenju in razkuževanju miz pomaga učitelj. Starejši učenci to
opravijo sami.
Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) odnesejo izpred
matične učilnice po koncu odmora za malico varuhi in spremljevalci.

6.6. Pisna gradiva in knjižnica
V knjižnici veljajo enaka pravila kot v razredih.

6.7. Odhod domov
Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo
1,5 – 2,0 m v skladu z v naprej dogovorjeno uro odhoda.
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6.8. Čiščenje prostorov
Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer
uporablja za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom pouka.
Nadalje šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in
razkuževanje površin. Po končanem pouku čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh
prostorov v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih
površin, ki se jih učenci in zaposleni dotikajo. Površin, ki se jih dotikamo pogosteje,
kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd , čistilka
razkužuje tudi v dopoldanskem času. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se
razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka.
Čistilke praznijo koše za smeti 2x dnevno.
Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne
opreme.

6.9. Drugi ukrepi
Šola bo v 2 (dveh) dneh pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela za intenzivno
izpiranje vodovodnega omrežja tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem
omrežju na vseh pipah v stavbi za najmanj 15 minut. Poleg tega bo šola izvajala redna
preventivna izpiranja vodovodnega omrežja.

6.10. Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja
Za šolo velja, da v času izvajanja po teh pravilih:
- Zajtrk in popoldanska malica nista organizirana.
- Malica je pripravljena.
- Kosilo je organizirano za vse prijavljene učence.
Zaposleni v kuhinji morajo obvezno nositi zaščitno masko ves čas, ko so na delovnem
mestu. Delovna oblačila so dolžni zamenjati vsak dan, oprati jih je potrebno vsaj pri
60°C.
Zaposleni v kuhinji si morajo redno umivati roke.
Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov.
Medosebna razdalja med zaposlenimi je 1,5 – 2,0 m.
V jedilnici se postreže izključno kosilo. Ob prihodu v jedilnico si učenci umijejo roke,
enako ob odhodu iz nje. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je
zagotovljena medosebna razdalja 1,5 – 2,0 m med razredi oz. skupinami. Za to so
odgovorni prisotni učitelji, ki ne smejo spustiti v jedilnico učencev, dokler se mesto ne
sprosti.
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Med izmenjavo učencev v jedilnici je potrebno jedilnico temeljito prezračiti v skladu z
možnostmi, mize, stole in pladnje pa razkužiti.
Kuhinjsko osebje pladnje razkužuje najmanj 2x dnevno oziroma po potrebi v odvisnosti
od rabe tudi večkrat.
Šola naredi nov razpored uporabe šolske jedilnice glede na število učencev, ki kosijo
v šoli.
Z razporedom seznani učence.
Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za medsebojno razdaljo.
Poti vstopa in izstopa se ne križajo, temveč potekajo po označenih koridorjih.

6.11. Zaposleni
Zaposleni opustijo vsa neformalna druženja v šolskih prostorih in v šolski okolici, pri
svojem delu pa dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe (razkuževanje
rok, nošenje maske vseskozi, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov).
Zaposleni sestankujejo v živo ali na daljavo, svoje medsebojne dogovore sklenejo po
telefonu, elektronski pošti, videokonferenci ali z uporabo eAsistenta.
Na dosledno upoštevanje vseh preventivnih ukrepov tudi v zasebnem življenju vodstvo
šole in zaposleni ves čas spodbujajo tudi učence in njihove starše.

6.12. Testiranje
Na podlagi Sklepa Ministrstva za zdravje o izvajanju posebnega presejalnega
programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS CoV-2 za osebe, ki opravljajo
VI dejavnost se zaposleni enkrat tedensko testirajo na virus SARS CoV-2 s hitrimi
antigenskimi testi (test HAG).
Testiranja ni potrebno opraviti v primeru če:
Je posameznik cepljen s:
- Comirnaty (Pfizer BioNTech): 7 dni po drugem odmerku
- Spikevax (Moderna): 14 dni po drugem odmerku
- Vaxzevria (AstraZeneca): 21 dni po prvem odmerku
- Janssen (Johnson&Johnson): 14 dni po odmerku
Ima posameznik dokazilo o prebolevnosti;
- z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen
če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali
- s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka
simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
- ali z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali potrdilom zdravnika, da je
oseba prebolela COVID-19, če so bile te osebe v obdobju, ki ni daljše od osmih
mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov,
cepljene z enim odmerkom cepiva, pri čemer v primeru cepiv Pfizer,
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AstraZeneca, Moderna zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem
cepljenja.
Posameznik izpolnjuje pogoj testiranja:
- dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema
brisa, ali hitrega antigenskega testa (v nadaljevanju: HAG), ki ni starejši od 48 ur
od odvzema brisa. Za posameznike, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja
in ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti oziroma cepljenosti, je testiranje na virus
SARS-CoV-2 obvezno.
Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju
ter visokem šolstvu, trenutno določa, da se osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja
prebolevnosti, cepljenosti (ali testiranja) enkrat tedensko testirajo s hitrim
antigenskim testom v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerem
opravljajo svojo dejavnost, oziroma v prostorih, ki jih določi predstojnik vzgojnoizobraževalnega zavoda.

7.SPLOŠNE INFORMACIJE O BOLEZNI COVID
7.1 Simptomi oz. znaki bolezni covid-19
Najpogostejši simptomi oz. znaki bolezni covid-19 so slabo počutje, prehladni znaki,
kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa in
bolečine v žrelu.

7.2 Potek bolezni
Poznavanje in razumevanje poteka bolezni covid-19 nam lahko pomaga zmanjšati
njeno širjenje. Pri tem sta ključni naslednji časovni obdobji: Inkubacijska doba in čas
od okužbe do pojava prvih simptomov oz. znakov. Inkubacijska doba za covid19 je
lahko med 2 in 14 dni. V povprečju pa naj bi trajala od 5 do 6 dni. Obdobje kužnosti in
čas, ko oseba s covid-19 lahko okuži drugo osebo. Obdobje kužnosti traja od 2 dni
pred pojavom simptomov oz. znakov do 10 dni ali več po pojavu simptomov oz. znakov
bolezni. Če je potek bolezni hujši, zahteva hospitalizacijo in v primeru imunske motnje,
lahko traja dlje. V primeru asimptomatske okužbe se kot obdobje kužnosti upošteva
od 2 dni pred odvzemom vzorca, s katerim je bila pri osebi potrjena okužba z virusom
SARS-CoV-2 (če je bil najprej odvzet bris za HAGT, ki je bil pozitiven, se upošteva
datum odvzema tega testa), do 10 dni po potrditvi okužbe.

7.3 Asimptomatska okužba
Asimptomatska okužba je okužba, pri kateri okužena oseba ne razvije simptomov oz.
znakov, značilnih za bolezen covid-19. Tudi osebe z asimptomatsko okužbo lahko
prenesejo bolezen na druge ljudi, ni pa še jasno, kako pogosti so takšni prenosi
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7.4 Pot prenosa bolezni covid-19
Virus SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastanejo ob
kašljanju, kihanju, govorjenju, petju ali pospešenem dihanju okužene osebe. Z virusom
SARS-CoV-2 se lahko okužimo tudi ob stiku z onesnaženimi površinami, npr. če se
onesnaženih površin dotaknemo s prsti, lahko virus zanesemo na sluznice nosu, ust
in oči ter se tako okužimo. Najpogosteje se okužba širi med ljudmi, ki so med seboj v
tesnem stiku (razdalja do okužene osebe manj kot 2 m). Poleg tega predstavlja
tveganje tudi zadrževanje v zaprtih in neustrezno prezračevanih prostorih, v katerih se
nahaja večje število ljudi in kjer okužene osebe preživijo dlje časa z drugimi ljudmi, npr.
v nočnih klubih, restavracijah, v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na zborovskih vajah,
v fitnes centrih, pisarnah in krajih bogoslužja.

7.5 Kontakti osebe s potrjeno okužbo
Kontakt osebe s potrjeno okužbo je oseba, ki je bila v neposredni bližini z osebo s
potrjeno okužbo v času njene kužnosti. Glede na medosebno razdaljo in trajanje stika
delimo stike v dve skupini: tesni kontakt in visoko rizični tesni kontakt. Tesni kontakti
pozorno spremljajo svoje zdravstveno stanje in se v največji možni meri izogibajo vsem
stikom. Visoko rizični tesni kontakti se umaknejo v karanteno na domu. Kontaktom, ki
so bili v stiku s kontaktom, se ni potrebno umakniti v karanteno na domu.
Cepljeni ne rabijo v karanteno po visokorizičnem stiku.

7.6 Mehurček
Mehurček je izraz za stalno skupino, v kateri so stalni člani. Namen oblikovanja
mehurčkov je zmanjšanje števila stikov. Manjši kot je mehurček, manjše število visoko
rizičnih tesnih kontaktov bo v primeru potrjene okužbe pri članu mehurčka.
Posameznik je lahko vključen v več mehurčkov (oddelek, krožek, prevoz). To je treba
upoštevati pri prepoznanju kontaktov oseb s potrjeno okužbo. Oblikovanje mehurčkov
je smiselno takrat, ko ni mogoče zagotavljati vseh ostalih preventivnih ukrepov. Tak
primer so otroci v predšolski vzgoji in učenci zlasti prve triade v osnovni šoli, od katerih
ne pričakujemo, da bi vzdrževali priporočeno medosebno razdaljo.

7.7 Izolacija ali osamitev
Navodila za osebe v domači izolaciji so dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija
v poglavju Navodila za osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v domači izolaciji.

7.8 Karantena na domu
10-dnevne karantene na domu zaradi visoko rizičnega stika ni možno skrajšati. Oseba,
ki je v karanteni, lahko dom zapusti v primeru zdravstvenih težav, ki zahtevajo ali
testiranje na covid-19 oziroma nujno zdravstveno oskrbo. Tudi v primeru, ko se oseba,
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ki je v karanteni, testira in je test na prisotnost okužbe s SARS-CoV-2 negativen, mora
ostati do konca v karanteni. Z namenom varne vrnitve v običajno življenje svetujemo
testiranje s HAGT po izteku 10-dnevne karantene. Navodila za karanteno na domu so
dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija
v poglavju Navodilo za karanteno na domu.

7.9 Izpostavljenost okužbi s SARS-CoV-2
Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2 so dostopna na
https://www.nijz.si/sl/izolacija
v poglavju Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2.

7.10 Obravnava oseb, ki so covid-19 že prebolele
Osebe, ki so bolezen covid-19 že prebolele, v primeru visoko rizičnega tesnega
kontakta v obdobju 6 mesecev od pojava simptomov oz. znakov bolezni (pri
asimptomatskih od potrditve okužbe), ne potrebujejo karantene na domu. V
primeru, da se tudi v tem obdobju 6 mesecev pojavijo simptomi oz. znaki
bolezni covid-19, o tem obvestijo izbranega osebnega zdravnika. Področje
presejalnega testiranja za zaposlene v VIZ, tudi za tiste, ki so covid-19 že
preboleli, ureja Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za
zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo
dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21), dostopna na:
https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021011.pdf.
Spoštovanje osnovnih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni
covid-19 (higiena rok, higiena kašlja in kihanja, upoštevanje medosebne razdalje,
uporaba mask, učinkovito prezračevanje prostorov) je potrebno izvajati kljub
preboleli bolezni ali cepljenju proti covid-19.

7.11 Obravnava oseb, ki so bile cepljene proti covid-19
Osebe, ki so že bile cepljene proti covid-19 (imajo potrdilo o cepljenju) in je poteklo:
 od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj 7
dni;
 od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Moderna najmanj 14 dni;

od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Astra Zeneca najmanj 21
dni; ne potrebujejo karantene na domu in testiranja v obdobju naslednjih 3
mesecev. 3 meseci se pričnejo šteti od pretečenih zgoraj naštetih dni po
cepljenju. V primeru, da je oseba identificirana kot visoko rizičen tesen kontakt,
ni pa še izpolnjen časovni kriterij imunosti naveden zgoraj v alinejah, gre oseba
v karanteno.
Primer:
Če je bila oseba s prvim odmerkom cepiva proizvajalca Astra Zeneca cepljena 22.
03. 2021, v primeru visoko rizičnega tesnega stika od 12. 04. 2021 do 11. 07. 2021,
ne potrebuje karantene na domu.  Če je bila oseba 17. dan po cepljenju s cepivom
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Astra Zeneca identificirana kot visoko rizičen tesen kontakt, gre v 10-dnevno
karanteno.

7.12 Ravnanje v primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa (HAGT) pri
zaposlenem v VIZ
Ko je pri zaposlenem v VIZ potrjena okužba s SARS-CoV-2 s HAGT, kjer je bris
nosno-žrelnega predela odvzet s strani zdravstvenega osebja, se izvede celoten
postopek za potrjen primer okužbe skladno s temi navodili (poglavje 4 Odzivanje na
potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2).
Če je potrditveni test s PCR metodo negativen, se ukrepi, ki so bili uvedeni ob
pozitivnem HAGT, prekličejo. To pomeni, da se otroci/učenci in zaposleni, ki so bili
napoteni v karanteno na domu, vrnejo v VIZ. V takem primeru vodstvo VIZ pisno
obvesti starše in zaposlene (poglavje 4.7 Predlog obvestila za starše otrok/učencev in
zaposlene o preklicu karantene na domu).
Če je potrditveni test s PCR metodo pozitiven, ukrepi, ki so bili uvedeni ob pozitivnem
HAGT, ostanejo nespremenjeni. Obdobje karantene na domu se ne spremeni, ostane
enako kot je bilo določeno ob pozitivnem HAGT.

8. SAMOTESTIRANJE UČENCEV
NIJZ priporoča, da samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek
zjutraj, saj v ob pozitivnem testu (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v
karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.
Več
informacij
o
samotestiranju
je
na
spletni
strani
NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.
Če je rezultat samotestiranja negativen ni nadaljnjih ukrepov, učenec lahko
normalno obiskuje pouk.
Če je rezultat samotestiranja pozitiven, je potrebno nadaljnje ukrepanje po
naslednjih korakih:
 učenec s pozitivnim rezultatom samotestiranja ostane doma, se osami in
pokliče izbranega osebnega zdravnika, ki ga obvesti o pozitivnem rezultatu
samotestiranja,
 izbrani osebni zdravnik učenca napoti na potrditveni PCR test,
 učenec do rezultatov potrditvenega PCR testa ostane doma v osami,
 če je rezultat potrditvenega PCR testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov,
učenec/dijak lahko normalno obiskuje pouk,
 če je rezultat potrditvenega PCR testa pozitiven, učenec o tem obvesti VIZ.
VIZ izvede celoten postopek za potrjen primer okužbe skladno s temi navodili
(poglavje 4 Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2). VIZ od učenca
s potrjeno okužbo pridobi datum odvzema brisa za samotestiranje.
Odzivanje na potrjen primer okužbe se prične po pozitivnem potrditvenem PCR
testiranju.
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9. UKREPI V PRIMERU SUMA OKUŽBE IN POJAVA
OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19 (povzeto po navodilih
NIJZ)
9.1 Sum okužbe pri otroku/učencu


Če zboli otrok/učenec z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni
covid-19, v skladu s šolskimi pravili, šola obvesti starše. Otrok/učenec
počaka starše v izolaciji.



Otrok/učenec in zaposleni, ki je v stiku z njim, naj upoštevata vse
preventivne ukrepe (maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.).



Otrok/učenec naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj
ga v tem času ne uporablja nihče drug.



Starši otroka/učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom
otroka/učenca.



Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa negativen,
dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid19 je zaključena. Ukrepi znotraj VIZ niso predvideni.



Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa pozitiven,
dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o
tem obvestijo VIZ skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja.
Vodstvo VIZ postopa skladno s protokolom - Odzivanje na potrjen primer
okužbe s SARS-CoV-2.



Prostore VIZ, kjer se je gibal oboleli otrok/učenec s covid-19, se temeljito
prezrači ter očisti in razkuži predvsem površine, ki se jih je dotikal (pipe,
vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.). Priporočila so dostopna na:
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorovizvenzdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.

9. 2 Sum okužbe pri zaposlenem


Če zboli polnoletni dijak/zaposleni z vročino in drugimi simptomi oz. znaki
bolezni covid-19, se nemudoma umakne iz pedagoškega procesa. Če mu
zdravstveno stanje dopušča, odide domov, pri tem ne uporablja javnega
prometa. V primeru, da pri tem potrebuje pomoč, le-to počaka v izolaciji.



Polnoletni dijak/zaposleni in zaposleni, ki je v času izolacije v stiku z njim,
naj upoštevata vse preventivne ukrepe (maska, medosebna razdalja,
higiena rok itd.).
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Polnoletni dijak/zaposleni naj uporablja samo določene sanitarije in
umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug.



Polnoletni dijak/zaposleni se posvetuje z izbranim osebnim zdravnikom.



Če zdravnik napoti polnoletnega dijaka/zaposlenega na testiranje in je
izvid testa negativen, dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika
in preiskava na covid-19 je zaključena. Ukrepi znotraj VIZ niso predvideni.



Če zdravnik napoti polnoletnega dijaka/zaposlenega na testiranje in je
izvid testa pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega
zdravnika. O tem obvestijo VIZ skladno z dogovorjenim postopkom
obveščanja. Vodstvo VIZ postopa skladno s protokolom - Odzivanje na
potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.

-

Prostore VIZ, kjer se je gibal oboleli polnoletni dijak/zaposleni s covid-19,
se temeljito prezrači ter očisti in razkuži predvsem površine, ki se jih je
dotikal (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.).

Priporočila so dostopna na: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-inrazkuzevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.

9.3 Postopek odzivanja na potrjen primer okužbe s SARS CoV 2 v predšol. vzgoji

17

Ta navodila veljajo, kadar so v VIZ upoštevana aktualna higienska priporočila NIJZ.
Ključno je, da se vzdržuje stalne skupine (''mehurčke''), ki se med sabo ne mešajo, in
izvaja zračenje prostorov skladno s priporočili.
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9.4 Postopek odzivanja na potrjen primer okužbe s SARS CoV 2 v osnovni in
srednji šoli
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10.

NATANČNEJŠA OBRAZLOŽITEV POSTOPKOV ODZIVANJA OB
POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S SARS - COV-2

1. KORAK: POTREBNOST UKREPANJA


Ukrepanje je potrebno v primeru, da je bila oseba, pri kateri je potrjena
okužba s SARS-CoV-2, v obdobju njene kužnosti, vključena v vzgojnoizobraževalni proces znotraj zavoda.



V nasprotnem primeru ukrepanje ni potrebno.

2. KORAK: PREPOZNAVA KONTAKTOV


Treba je prepoznati vse kontakte ali čim več le-teh, ki jih je pri vzgojnoizobraževalnem procesu znotraj zavoda imela oseba s potrjeno okužbo.

Izračun obdobja kužnosti
 Potrebujemo informacijo, kdaj je oseba s potrjeno okužbo razvila simptome.
Obdobje kužnosti se prične 2 dni pred pojavom simptomov oz. znakov in
traja 10 dni ali več po pojavu simptomov oz. znakov bolezni.
Primer: oseba je razvila simptome v torek, 16. 03. 2021.
Njeno obdobje kužnosti se je pričelo v nedeljo, 14. 03. 2021.


V primeru, da je oseba asimptomatska in se je testirala samo s PCR,
potrebujemo datum odvzema vzorca za PCR, s katerim je bila pri osebi
potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2. Obdobje kužnosti se prične 2 dni
pred odvzemom vzorca.
Primer: asimptomatski osebi je bil odvzet vzorec za PCR, s katerim je bila pri
njej potrjena okužba, v torek, 16. 03. 2021.
Njeno obdobje kužnosti se je pričelo v nedeljo, 14. 03. 2021.



V primeru, da je oseba asimptomatska in je pozitivna pri testiranju s HAGT ali
pri samotestiranju, ter je pozitiven tudi njen potrditveni PCR, potrebujemo
datum odvzema vzorca za HAGT ali samotestiranje. Obdobje kužnosti se
šteje 2 dni pred odvzemom vzorca za HAGT ali samotestiranje. Primer: osebi
je bil odvzet vzorec za HAGT/samotestiranje, ki je bil pozitiven, v ponedeljek,
15. 03. 2021. V torek, 16. 03. 2021, je bil odvzet vzorec za PCR, s katerim je
bila pri njej potrjena okužba. Za njeno obdobje kužnosti se šteje 2 dni pred
odvzemom vzorca za HAGT/samotestiranje, to je v soboto, 13. 03. 2021.



Kontakte se išče za obdobje kužnosti osebe s potrjeno okužbo.



Išče se kontakte, ki so bili znotraj VIZ (pouk), in kontakte, ki jih je imela oseba
s potrjeno okužbo pri organiziranem prevozu, če ga uporablja.
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Pouk ǀ Sošolci/sovarovanci in strokovno osebje pri vseh oblikah pouka (v
matičnem oddelku, jutranje varstvo, podaljšano bivanje itd.). V pomoč naj bo
seznam udeležbe in stalni sedežni red v učilnici.



Prevoz ǀ Sošolci/sovarovanci istega šolskega avtobusa. V pomoč naj bo
seznam udeležbe in stalni sedežni red v šolskem avtobusu.



Kontakte predstavljajo sovrstniki, strokovni kader in morebitne druge osebe,
ki so bile vključene v vse oblike pouka.



Seznam vseh oseb, s katerimi je bila okužena oseba v stiku. Predlagamo,
da pripravite naslednji seznam:

Ime in priimek

Vrsta stika

Odnos do osebe s
potrjeno okužbo

Vzrok stika

sošolec

pouk

sovrstnik

literarni krožek

učitelj

izbirni predmet

sovaščan

prevoz

Tesen kontakt

Visoko rizični tesni
kontakt

3. KORAK: OPREDELITEV VISOKO RIZIČNIH TESNIH KONTAKTOV (VRK)



Določitev VRK je nekoliko odvisna od ravni vzgoje in izobraževanja.



Za vse kontakte, ki ste jih prepoznali v 2. koraku – prepoznava kontaktov, v
tem koraku določite, ali so visoko rizični tesni kontakt (VRK) osebe s potrjeno
okužbo.



VRK v predšolski vzgoji ǀ Vsi sovarovanci iz matičnega oddelka in vzgojitelj ter
pomočnik vzgojitelja oddelka; drugo strokovno osebje, ki je bilo skupaj z
oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut.



VRK na razredni stopnji OŠ ǀ Vsi sošolci iz matičnega oddelka* in učitelj oddelka;
drugo strokovno osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot
15 minut, pri čemer obstaja naslednja izjema: učiteljem, ki so bili v razredu, v
katerem je bil okužen učenec, ni treba v karanteno, če so upoštevana higienska
priporočila, vključno s prezračevanjem, in izpolnjeni naslednji pogoji:

učitelj je ves čas pravilno uporabljal kirurško masko IIR ali masko z višjo
stopnjo zaščite,
 vzdrževal medosebno razdaljo najmanj 2 m do učencev in
 čas izpostavljenosti, to je čas, ko so bili učenci in učitelj skupaj, ne presega 45
minut v obdobju kužnosti.
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V primeru, da navedeni pogoji niso bili izpolnjeni, za učitelja predlagate
karanteno na domu.
V primeru, da je okužen učitelj in je ta učitelj izvajal vse zgoraj navedene
pogoje, učencem, ki jih je poučeval tudi ni potrebno v karanteno. Če učitelj
vseh zgoraj naštetih pogojev ni izvajal, se predlaga karantena na domu za vse
učence, ki jih je poučeval. Izjema velja tudi za individualni pouk, če se je 45
minut upoštevala priporočena razdalja.
* Upošteva se, da so učenci ves čas v matičnem oddelku, ki predstavlja njihov
osnovni ''mehurček''. V primeru, da učenci/dijaki niso v matičnem oddelku, in se
pri enem učencu, s katerim so bili ostali v istem prostoru več kot 15 minut,
potrdi okužbo, predstavlja celotna skupina teh učencev/dijakov visoko rizični
tesni kontakt.


VRK na predmetni stopnji OŠ ter SŠ ǀ Vsi sošolci iz matičnega oddelka*; učitelji
in drugo strokovno osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več
kot 15 minut, pri čemer obstaja naslednja izjema: učiteljem, ki so bili v razredu,
v katerem je bil okužen učenec/dijak, ni treba v karanteno, če so upoštevana
higienska priporočila, vključno s prezračevanjem, in izpolnjeni naslednji pogoji:



učitelj je ves čas pravilno uporabljal kirurško masko IIR ali masko z
višjo
stopnjo zaščite, o vzdrževal medosebno razdaljo najmanj 2 m do učencev in
o čas izpostavljenosti, to je čas, ko so bili učenci/dijaki in učitelj skupaj, ne
presega 45 minut v obdobju kužnosti.



V primeru, da navedeni pogoji niso bili izpolnjeni, za učitelja predlagate
karanteno na domu.
V primeru, da je okužen učitelj in je ta učitelj izvajal vse zgoraj navedene pogoje,
učencem/dijakom, ki jih je poučeval tudi ni potrebno v karanteno. Če učitelj
vseh zgoraj naštetih pogojev ni izvajal, se predlaga karantena na domu za vse
učence/dijake, ki jih je poučeval. Izjema velja tudi za individualni pouk, če se je
45 minut upoštevala priporočena razdalja.
*Upošteva se, da so učenci ves čas v matičnem oddelku, ki predstavlja njihov
osnovni ''mehurček''. V primeru, da učenci/dijaki niso v matičnem oddelku, in se
pri enem učencu, s katerim so bili ostali v istem prostoru več kot 15 minut, potrdi
okužbo, predstavlja celotna skupina teh učencev/dijakov visoko rizični tesni
kontakt.


Uporaba učilnic za več različnih ''mehurčkov'' ǀ Kadar učilnico uporabljajo različni
''mehurčki'', je treba zračenju učilnice nameniti še dodatno pozornost. V odmoru,
v katerem prihaja do menjave
''mehurčkov'', je treba učilnico temeljito prezračiti. Če učilnica ni temeljito
prezračena, se vse člane ''mehurčka'', ki v učilnici nasledijo ''mehurček'' s
potrjeno okužbo, obravnava kot visoko rizične tesne kontakte.



VRK pri organiziranem prevozu ǀ Sovrstniki, ki so sedeli na sedežih v dveh
sosednjih vrstah in kolonah od sedeža osebe s potrjeno okužbo (to pomeni dva
sedeža na vse strani okrog osebe s potrjeno okužbo).



Izračun obdobja karantene na domu
o
o

Za vse osebe, ki so prepoznane kot visoko rizični tesni kontakt,
ugotovimo, kdaj so le-te imele zadnji stik z osebo s potrjeno okužbo.
Zadnji dan stika z okuženo osebo je prvi dan karantene.
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Primer: če sta osebi imeli zadnji stik v torek, 16. 03. 2021, je ta dan
hkrati tudi prvi dan karantene na domu za visoko rizični tesni kontakt.
o

Karantena na domu traja 10 dni.
Primer: če je prvi dan karantene na domu 16. 03. 2021, je zadnji dan
karantene na domu 25. 03. 2021.

o Zaradi številnih razlogov (npr. čakanje na testiranje) je lahko čas, ko bo
visoko rizični tesni kontakt resnično v karanteni na domu, krajši.
Primer: osebi sta imeli zadnji stik v torek, 16. 03. 2021, ta dan je hkrati
tudi prvi dan karantene na domu za visoko rizični tesni kontakt. Oseba
s potrjeno okužbo je potrditev okužbe prejela šele v petek, 19. 03.
2021. To pomeni, da se na ta dan oseba, ki je visoko rizični tesni
kontakt, umakne v karanteno na domu, v kateri bo do vključno 25. 03.
2021. To pomeni, da bo v karanetni na domu le 7 dni. Ukrep karantene
na domu se izvaja ne glede na število preostalih dni do dopolnjenega
obdobja 10-dnevne karantene.


Vsi preostali kontakti, ki ste jih prepoznali v 2. koraku – prepoznava kontaktov
in jih v tem koraku niste prepoznali kot VRK, so tesen kontakt.
V pripravljeni seznam iz prejšnjega koraka zabeležite vrsto stika za vsak
prepoznani kontakt. Vrsti stika: tesen kontakt in visoko rizični tesni kontakt.
Primer izpolnjenega seznama:
Vrsta stika

Ime in priimek

Odnos do osebe s
potrjeno okužbo

Vzrok stika

Ime in priimek

sošolec

pouk

X

Ime in priimek

sovrstnik

literarni krožek

X

Ime in priimek

učitelj

izbirni predmet

X

Ime in priimek

sovaščan

prevoz

X

Tesen kontakt

Visoko rizični tesni
kontakt

V primeru stikov med zaposlenimi izven pedagoškega procesa veljajo naslednji
kriteriji za določitev VRK:
Kriterij
Neposredni stik (face-to-face) na razdalji manj kot 2 metra
več kot 15 min
Drugi fizični stik ali stik z izločki (rokovanje, objemanje,
uporaba skupnih predmetov)
Bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (kabinet,
zbornica)
Druženje (skupna malica, druženje pri isti mizi)

Odgovor
DA
NE
DA

NE

DA

NE

DA

NE
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Potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj
kot 2 metra

DA

NE

V kolikor vsaj na eno vprašanje odgovorite z DA, se osebo smatra kot visoko rizični
tesni kontakt.
4. KORAK: OBVEŠČANJE PREPOZNANIH KONTAKTOV


Vse prepoznane kontakte v 2. koraku je treba obvestiti glede na vrsto stika.



Tesni kontakti ǀ Starše otrok/učencev in zaposlene se obvesti, da so bili v stiku
z osebo s potrjeno okužbo, ki ne predstavlja visokega tveganja. Pošlje se jim
pripravljen dopis (Priloga Pravilom).



Visoko rizični tesni kontakti ǀ Starše otrok/učencev in zaposlene se obvesti, da
se umaknejo v karanteno na domu. Pošlje se jim pripravljen dopis (Priloga
Pravilom).

5. KORAK: SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZNOTRAJ VIZ


Znotraj vsakega zavoda je treba spremljati epidemiološko situacijo. Spremljajte
jo ločeno za posamezne enote vrtca ter OŠ in POŠ.



Ko je v VIZ (ločeno za posamezne enote vrtca ter OŠ in POŠ) izpolnjen prvi
izmed spodnjih kriterijev, o tem obvestite NIJZ. Informacijo o izpolnjenem
kriteriju pošljete na epi.viz@nijz.si. Pri tem obvezno uporabite predlogo
elektronskega sporočila (Priloga). Epidemiolog bo prejeto sporočilo strokovno
preučil in vas poklical, če bo ocenil, da je to potrebno.



V primeru stopnjevanja epidemiološke situacije, obvestite NIJZ tudi ob vsakem
naslednjem izpolnjenem kriteriju.



Kriteriji epidemiološke situacije glede na raven vzgoje in izobraževanja:
o predšolska vzgoja
 ≥ 15 % otrok iz ''mehurčka'' ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 ≥ 10 % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 v ≥ 3 ''mehurčkih'' so se pojavili potrjeni primeri (to pomeni najmanj
po ena okužba v treh različnih »mehurčkih«; skupaj to pomeni
najmanj tri okužbe v VIZ ).
 Vsak potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom.
o Osnovna šola (OŠ) ter srednja šola (SŠ)
 ≥ 15 % učencev/dijakov iz ''mehurčka'' ima potrjeno okužbo v
obdobju 14 dni.
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≥ 10 % učencev/dijakov v letniku (generaciji) ima potrjeno okužbo
v obdobju 14 dni.
≥ 10 % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
v ≥ 3 ''mehurčkih'' so se pojavili potrjeni primeri (to pomeni najmanj
po ena okužba v treh različnih »mehurčkih«; skupaj to pomeni
najmanj tri okužbe v VIZ ).
Vsak potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom.



Pri zaokroževanju vrednosti kazalnika naj se število zaokroži na celo številko
(primer: 25 % od 26 učencev v oddelku = 6,5 učencev - kriterij: 7 učencev).



V primeru, da navedeni kriteriji niso izpolnjeni, a bi zaradi obvladovanja težke
epidemiološke situacije v VIZ vseeno potrebovali pomoč, to pošljete na
epi.viz@nijz.si. Pri tem obvezno uporabite predlogo elektronskega sporočila
(Priloga Pravilom). V tem primeru, vas bo po prejetem elektronskem sporočilu
poklical epidemiolog.
Naslov uporabljajte izključno za vzroka, navedena v tem koraku
navodil. Na druga elektronska sporočila ne bomo odgovarjali ali jih posredovali
drugim v reševanje.


Pouk na daljavo za posamezne oddelke odredi vodstvo VIZ samo, v primeru pouka
na daljavo za celo predmetno stopnjo pa se vodstvo VIZ o tem predhodno posvetuje
z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.


V Centru Gustava Šiliha Maribor za postopanje v primeru pojava suma ali
potrjenega primera okužbe in usmerjanje sodelavcev v zavodu skrbijo:
-

OŠPP – Darinka Ploj
PPVI – Cvetka Kovačič
POPP – Pegi Zakrajšek Stergar
MSPS – Irena Čebular
DAS – Anja Ferlin
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14. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST
Ta pravila je sprejela ravnateljica OŠ GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR. Pravila pričnejo
veljati 1. 9. 2021.
Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo
to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki
so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila.
Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi
v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično.
Milojka Sevšek,
ravnateljica

Kraj in datum: Maribor, 1. 9. 2021
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PRILOGE:
- Obvestilo staršem in zaposlenim o tesnem kontaktu z osebo s potrjeno okužbo
- Obvestilo staršem in zaposlenim o visoko rizičnem tesnem kontaktu z osebo s potrjeno
okužbo
- Seznanitev epidemiološke službe NIJZ o epidemiološkem stanju v posameznem VIZ
- Predlog obvestila za starše otrok/učencev/dijakov in zaposlene o preklicu karantene na domu
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OBVESTILO STARŠEM IN ZAPOSLENIM O TESNEM KONTAKTU Z OSEBO S POTRJENO
OKUŽBO
Spoštovani starši in zaposleni,
obveščeni smo bili, da je bil v našem zavodu potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.
Upoštevajoč navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo poiskali kontakte okužene osebe znotraj
našega zavoda. S tem pismom vas želimo obvestiti, da je vaš otrok imel stik z okuženo osebo, a je šlo za manj
tvegan stik. Zato lahko vaš otrok še naprej obiskuje šolo, kot običajno.
Prosimo vas, da se seznanite z in upoštevate Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2, ki
so dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija v poglavju Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s
SARSCoV-2.
Pomembno je, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno spremljajte svoje
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
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

so

dostopne

na

naslednji

povezavi:

Z lepimi pozdravi,
Milojka Sevšek, ravnateljica
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OBVESTILO STARŠEM IN ZAPOSLENIM O VISOKO RIZIČNEM TESNEM KONTAKTU Z OSEBO S
POTRJENO OKUŽBO
Spoštovani starši in zaposleni,
obveščeni smo bili, da je bil v našem zavodu potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.
Upoštevajoč navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo identificirali, da je bil vaš otrok ime in
priimek v visoko rizičnem tesnem kontaktu z osebo s potrjeno okužbo (datum zadnjega stika). Skladno z navodili
NIJZ se karantena na domu priporoča 10 dni od datuma zadnjega stika, kar za vašega otroka pomeni od danes,
datum do vključno datum zadnjega stika + 9 dni.
Prosimo vas za upoštevanje priporočene 10-dnevne karantene na domu, saj se na ta način zajezi nadaljnje
širjenje bolezni covid-19.
Prosimo vas, da se seznanite in upoštevate Navodila za karanteno na domu, ki so dostopna na
https://www.nijz.si/sl/izolacija v poglavju Navodilo za karanteno na domu.
Kljub temu, da so naslednje točke navedene v Navodilih za karanteno na domu, jih izpostavljamo, ker opažamo,
da se jih pogosto spregleda:
 V primeru, da ima otrok v času karantene nov visoko rizičen stik z bolnikom (najpogosteje se to zgodi v
družini, ko na novo zboli družinski član), se otroku karantena podaljša. Otroku se karantena zaključi, ko mine
10 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z novo potrjenim bolnikom s covid-19.
 Ob zaključku karantene je priporočeno testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2.
Če je vaš otrok ob zaključku karantene na domu zdrav, se vrne k vsakodnevnim aktivnostim. Ostali člani
gospodinjstva, s katerimi živi otrok, ki preživlja karanteno na domu, lahko v času njegove karantene na domu
normalno izvajajo vsakodnevne aktivnosti, razen če otrok ne razvije simptomov oz. znakov bolezni covid-19.
Kako postopati, če otrok razvije simptome oz. znake bolezni covid-19?
V obdobju 14 dni od zadnjega visoko rizičnega 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 ...), naj otrok ostane
doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravniku
povejte, da je oziroma je bil otrok v karanteni na domu. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na
vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.
Kako starši pridobite dokazilo o varstvu otroka in zaposleni potrdilo o karanteni na domu?
Potrdilo o karanteni na domu za vašega otroka predstavlja tudi dokazilo o varstvu otroka za uveljavljanje pravice
pri delodajalcu. Obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu je dostopen preko naslednje spletne strani:
https://www.gov.si/novice/2020-11-12-nov-nacin-pridobivanja-potrdil-o-prestajanju-karantene-na-domu/.
Ključne
informacije
o
koronavirusu
SARS-CoV-2
so
dostopne
na
naslednji
povezavi:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.
Z lepimi pozdravi,
Milojka Sevšek, ravnateljica
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SEZNANITEV EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE NIJZ O EPIDEMIOLOŠKEM STANJU V
POSAMEZNEM VIZ
Za:

epi.viz@nijz.si

Zadeva:

Epidemiološka situacija – celo ime zavoda

Priponka:

Epidemiološka situacija_ime VIZ_datum.docx

Sporočilo:
Spoštovani,
v nadaljevanju vas obveščamo o epidemiološki situaciji v našem zavodu. Prosimo vas za pregled situacije.
Informacije so navedene v pripetem obrazcu.
Ime in priimek pošiljatelja sporočila
Ime VIZ

V priponko pripnite izpolnjen obrazec, ki je dostopen ob kliku na ikono:
Izpolnjen obrazec, ki ga pošljete v priponki, naj bo imenovan: Epidemiološka situacija_ime

VIZ_datum.doc

30

Spoštovani starši in zaposleni,
pri osebi s sumom na covid-19, s katero je bil vaš otrok oz. ste bili v visoko rizičnem
tesnem stiku v vzgojno-izobraževalnem zavodu, je bila diagnoza ovržena.
Skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Navodila vzgojnoizobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2
v zavodu) se vašemu otroku oz. vam s tem pismom prekinja karantena na domu. To
pomeni, da z varstvom oz. poukom nadaljujemo v zavodu od datum naprej.
Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.
Z lepimi pozdravi,
Milojka Sevšek, ravnateljica
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