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Priporočila glede ravnanja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s 

SARS-CoV-2  

1. V šolskem letu 2022/23 se samotestiranje učencev izvaja v domačem okolju 

in ob pojavu simptomov, značilnih za covid-19 oz. po stiku z okuženo 

osebo. V primeru poslabšanja epidemiološke situacije se samotestiranje 

predlaga za vse učence enkrat tedensko. 

 

2. Če otrok razvije simptome značilne za covid-19, starši o tem obvestijo pediatra 

oz. izbranega osebnega zdravnika. Otrok ne pride v šolo; priporoča se 

samotestiranje.  

 

3. Če je rezultat samotestiranja negativen, učenec pa ima simptome, o nadaljnji 

diagnostiki odloča pediater oz. izbrani osebni zdravnik. Učenec se vrne v šolo, 

ko je brez simptomov oz. po navodilih izbranega pediatra oz. osebnega 

zdravnika. 

 

4. Če je rezultat samotestiranja doma pozitiven,  

- starši o tem obvestijo pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki 

učenca napoti na potrditveni test. V primeru, da je pediater ali izbrani osebni 

zdravnik odsoten, se pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo testiranje in se 

prosi za termin potrditvenega testiranja. 

- Učenec do rezultatov potrditvenega testa ostane doma. 

- Če je rezultat potrditvenega testa negativen, se učenec vrne v šolo, ko je 

brez simptomov oz. po navodilu pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika.  

- Če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, starši o tem obvestijo 

pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki otroku odredi izolacijo.  

 

5. Starše naprošamo, da o pozitivnem izvidu potrditvenega testa čimprej 

obvestijo razrednika po elektronski pošti.  Šola mora namreč glede na 

priporočila in navodila NIJZ izvesti nadaljnje postopke: prepoznavanje 

kontaktov v obdobju kužnosti znotraj VIZ ter pisno obveščanje staršev 

prepoznanih kontaktov.  

 

6. Če otrok zboli v šoli z vročino ali drugimi znaki bolezni covid-19, šola (delavka 

šolske svetovalne službe, pomočnica ravnateljice ali razrednik)  obvesti starše. 

Zboleli je do prihoda staršev v izolaciji. Starši obolelega se posvetujejo s 

pediatrom ali izbranim osebnim zdravnikom. 

mailto:osidrija@guest.arnes.si


Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid potrditvenega testa pozitiven, ta 

dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starše prosimo, da 

o pozitivnem izvidu po elektronski pošti obvestijo razrednika; v dopoldanskem 

času pa lahko tudi pokličejo v šolo (v tajništvo; tel.  05 37 26 216 ali pomočnico 

ravnateljice Zdenko Skrt; tel.  05 37 26 216). 

Spoštovani starši, zahvaljujemo se vam za sodelovanje.  

 

Po priporočilih NIJZ pripravila Zdenka Skrt, pomočnica ravnateljice 

 


