
 

 

Koper, 1. 9. 2022 

 

NAVODILA ZA PREPREČEVANJE ŠIRITVE VIRUSA COVID-19  
in UKREPI OB POJAVU PRIMERA 

 
SAMOTESTIRANJE UČENCEV IN DIJAKOV  
 
V šolskem letu 2022/23 se samotestiranje učencev in dijakov izvaja v domačem okolju ob pojavu simptomov 
značilnih za covid-19 oz. po stiku z okuženo osebo. Ob poslabšanju epidemiološke situacije se samotestiranje 
predlaga za vse učence in dijake enkrat tedensko. Če razvijejo simptome značilne za covid-19, o tem obvestijo 
pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika.  
Če je rezultat samotestiranja negativen ni nadaljnjih ukrepov v VIZ. V primeru, da imajo učenci in dijaki simptome, o 
nadaljnji diagnostiki odloča pediater oz. izbrani osebni zdravnik. Le-ti se vrnejo v VIZ, ko so brez simptomov oz. po 
navodilih pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika. 
 
Če je rezultat samotestiranja pri učencih in dijakih, pozitiven, je potrebno ukrepanje po naslednjih korakih:  

• učenec/dijak/starš ali skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega osebnega 
zdravnika, ki učenca/dijaka napoti na potrditveni test. V primeru, da je pediater oz. izbrani osebni zdravnik odsoten, 
pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo testiranje in jih prosi za termin potrditvenega testiranja;  

• učenec/dijak do rezultatov potrditvenega testa ostane doma;  

• če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov. Učenec/dijak se vrne v VIZ, ko je brez 

simptomov oz. po navodilih pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika;  

• če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, o tem obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki mu 
odredi izolacijo. Prosimo starše, da o pozitivnem izvidu obvestijo VIZ.  

 
NAVODILA OB POJAVU OKUŽBE V ODDELKU  
 
Če se bo v oddelku pojavila okužba, bomo preko e-pošte (Lopolis) obvestili starše. 
 
Pomembno je, da v obdobju 7 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 izbranega osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Izbrani osebni 
zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.  
 
Priporočamo izvedbo samotestiranja v domačem okolju. V primeru pozitivnega rezultata samotestiranja obvestite 
izbranega osebnega zdravnika, ki otroka napoti na potrditveni test. V primeru, da je izbrani osebni zdravnik odsoten, 
pokličite na vstopno točko, kjer izvajajo testiranje in jih prosite za termin potrditvenega testiranja. Otrok do 
rezultatov potrditvenega testa ostane doma.  
 
Če je rezultat potrditvenega testa negativen in je otrok brez simptomov ali znakov značilnih za covid-19, lahko 
obiskuje VIZ. V primeru, da ima otrok simptome, se o vrnitvi v VIZ posvetujte s pediatrom oz. izbranim osebnim 
zdravnikom.  
 
Če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, o tem obvestite izbranega osebnega zdravnika, ki otroku odredi 
izolacijo. Prosimo, da razrednika o potrjeni okužbi otroka obvestite v obdobju 12 ur od potrditve. 
 
Navodila za osebe, ki so imele stik z osebo, okuženo s SARS-CoV-2 so dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija. 

 

Bruno Petrič, ravnatelj 
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