
 

 

Koper, 11. 11. 2021 

 
 
 
Spoštovani starši in dijaki. 
 
 
Na podlagi 5. 11. 2021 sprejetega Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja 
za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-cov-2, je prišlo do nekaj sprememb: 
 
 pogoj za udeležbo pri pouku PCT ali testiranje s testi HAG za samotestiranje trikrat tedensko, pri čemer se samotestiranje 

opravi v vzgojnoizobraževalnem zavodu; 

 še naprej ostaja obvezna uporaba zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih – v 
skladu z novim odlokom pa ne zadostuje več zaščitna maska iz blaga, temveč je ustrezna zgolj kirurška maska ali maska tipa 
FFP2; 

 izjema pri nošenju maske na šoli vključuje dijake pri pouku športne vzgoje, dijake pri pouku pihal, trobil in petja. 

 
 
Dijaki, ki pogoj PCT pogoj izpolnjujejo, se bodo še dalje samotestirali po potrebi in doma (ko se slabo počutijo). 
Dijaki brez tega pogoja se bodo samotestirali v šoli, vsak ponedeljek, sredo in petek, 15 minut pred začetno 
uro pouka, in sicer 6.55 oz. 7.45 v učilnicah. Kdor na šolo pride pozneje samotestiranje opravi v atriju šole.  
 
Če ste v dvomih, kdaj je samotestiranje na vrsti za vas,  lahko dijaki pogledate razpored na ekranu pri vhodu 
(pri varnostniku). 
 
Opomba: Dijakom, ki niso cepljeni ali preboleli, imajo pa potrdilo s testiranja na javnem mestu (HAG 48 ur, PCR 72 ur), se ni potrebno 
samotestirati, morajo pa pokazati potrdilo v času samotestiranja. V oddelkih, kjer poteka pouk po hibridnem modelu, samotestiranja 
ni.  
 

Dijaki, ki se morajo samotestirati, pridejo v razred vsaj 15 minut pred začetkom svojega pouka in pripravijo 

stvari. HAG test za samotestiranje prinesejo od doma (v lekarnah jih brezplačno dobijo 15 na mesec).  

 
Samotestiranje bodo dijaki izvedli sami, skrbno po higienskih navodilih spodaj. Učitelj, ki ima tisto uro pouk, 
bo preveril rezultate. Če je rezultat pozitiven, dijak počaka v označenem delu atrija,  sam obvesti starše, naj 
pridejo ponj (ne sme na javni prevoz!) in se čim prej pri svojem zdravniku naroči na PCR test. Vsi dijaki in starši 
bodo nato, tako kot do sedaj, obveščeni najprej o pozitivnem rezultatu na samotestiranju, po prejemu PCT 
rezultata pa še o  prehodu na hibridni model pouka. 
 
 
 

Bruno Petrič, ravnatelj 
 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOKOL ZA SAMOTESTIRANJE V PROSTORIH VIZ za dijake, ki se samotestirajo 

 

1. PRIHOD V ŠOLO VSAJ 15 MINUT PRED ZAČETKOM POUKA  
 

Dijaki, ki se morate samotestirati v šoli, boste to izvajali vsak ponedeljek, sredo in petek, 15 minut pred 
začetno uro pouka, in sicer ob 6.55 oz. 7.45 v učilnicah. Kdor na šolo pride pozneje samotestiranje opravi v 
atriju šole. V razredu testiranje opravite v svoji klopi. 

 
2. PRIPRAVA PRIPOMOČKOV: 

 na mizo položiš papirnato brisačo,  

 pripraviš majhno vrečko za odpadke (prineseš od doma), 

 pripraviš pribor za samotestiranje. 
 

3. IZVEDBA SAMOTESTIRANJA (že sproti odlagaš odpadke v pripravljeno manjšo vrečko).  
 

4. Po končanem samotestiranju NA PAPIRNATI BRISAČI PUSTIŠ LE PLOŠČICO ZA ODČITAVANJE in si razkužiš 
ali umiješ roke. 

 

5. Ko UČITELJ PREVERI REZULTAT – POSPRAVLJANJE: 

 v pripravljeno manjšo vrečko za odpadke odvržeš še ploščico za odčitavanje, 

 vrečko zavežeš in jo odneseš v za to pripravljeno odpadno vrečo, 

 razkužiš mizo, 

 si še enkrat razkužiš ali umiješ roke. 
 

Če je rezultat testa pozitiven, dijak počaka v označenem delu atrija,  sam obvesti starše, naj pridejo ponj (ne 
sme na javni prevoz!) in se čim prej pri svojem zdravniku naroči na PCR test. Vsi dijaki in starši bodo nato, tako 
kot do sedaj, obveščeni dvakrat, najprej o pozitivnem rezultatu na samotestiranju, po prejemu PCT rezultata 
pa še o  prehodu na hibridni model pouka. 

 

 


