Celje, 17. 1. 2022
Sprememba Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku
Obveščamo vas, da je Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na
domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID -19 (Ur. l. RS št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022) in
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19 (Ur.l. RS št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022), ki določa nove izjeme od karantene na domu po visoko
tveganem stiku. Odlok začne veljati 19. 1. 2022.
V skladu z omenjenim odlokom in okrožnico MIZŠ (št.: 6030-3/2022/5 z dne 17. 1. 2022) velja za naše delo naslednje:
•

Izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za tiste, ki so zaposleni ali delo opravljajo v vzgoji in
izobraževanju, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19
vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na
delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.

•

Izjema od napotitve v karanteno na domu so tudi dijaki, pod pogojem, da se je zgodil visoko tvegan stik v času
udeležbe pri izvajanju dejavnosti v šoli. V tem primeru se morajo ti dijaki prav tako vsakodnevno samotestirati v
šoli, in sicer v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika. V primeru, ko je v posameznem oddelku v časovnem
obdobju 14 dni potrjena okužba pri več kot 30 % dijakov, se oddelek napoti v karanteno na domu.

•

Izjema od zgoraj omenjenega vsakodnevnega zaporednega sedemdnevnega testiranja dijakov, prepoznanih kot
visoko rizični kontakt, so v skladu s spremembo v odloku (Ur.l. RS št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022) tudi dijaki, ki:
o izpolnjujejo pogoje prebolevnosti, kar dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je
starejši od 10 dni in je od pozitivnega PCR testa minilo manj kot 45 dni;
o izpolnjujejo pogoj prebolevnosti v kombinaciji s cepljenjem z drugim odmerkom cepiv po trenutno
veljavnem odloku;
o predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa;
so prejeli poživitveni odmerek cepiva Comirnaty ali cepiva Spikevax v skladu z navodili in priporočili NIJZ.

o

Zaradi vseh teh novosti po spremenjenem odloku dijakom sedaj priprada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih,
tako kot do sedaj, pridobijo v lekarni.
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