Celje, 31. 8. 2022

Protokol organizacije in izvajanja pouka zaradi pojava virusa SARS-CoV
Protokol je narejen v skladu z okrožnico MIZŠ št. 6030-3/2022/262 z dne 23. 8. 2022. Tudi v šol. l.
2022/2023 bomo upoštevali osnovne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa in
širjenja omenjenega virusa ter si prizadevali ravnati samozaščitno.
Protokol je povzetek Navodil in priporočil NIJZ: Priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje širjenja
virusa SARS-CoV-2 v vzgoji in izobraževanju, ki so dostopna na povezavi:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_higienskih_in_organizacijskih_ukrepov_v_vzgoji_in_izobr
azevanju.pdf ter Navodil vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu
za šolsko leto 2022/2023, ki so dostopna na povezavi: https://www.vrtec-skofije.si/files/2022/08/14222_Navodila-zaravnanje-ob-sumu-ali-potrjenem-primeru-za-VIZ.pdf

1. Samozaščitno vedenje
• Če zbolimo, ostanemo doma in se samotestiramo.
• V šolo ne vstopamo z naslednjimi simptomi in znaki: povišana telesna temperatura, zamašen
nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah,
driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja, vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost,
vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
• Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo oz. razkužujemo.
• Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
• Upoštevamo pravila higiene kašlja.
• Izogibamo se tesnim stikom z osebami, ki kažejo akutno okužbo dihal.
• Če sodimo v ranljivo skupino, se ravnamo po nasvetu zdravnika in nosimo zaščitno masko.
• Osebe, ki nosijo zaščitne maske, podpiramo in jih razumemo.
• Zaščitimo se s cepljenjem.
• Zaprte prostore večkrat na uro temeljito prezračimo.
2. Priporočila za osebe, ki so bile v stiku z okuženim s SARS-CoV-2
• V roku 7 dni po stiku z osebo, okuženo s SARS-CoV-2: omejimo stike z ostalimi ljudmi, če je
možno delamo od doma, spremljamo svoje zdravstveno stanje, dosledno uporabljamo masko v
skladu s priporočili, vzdržujemo medosebno razdaljo vsaj 2 m in dosledno skrbimo za higieno
rok, kašlja.
3. Odzivanje ob sumu/potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2
• Ob pojavu simptomov oziroma po stiku z okuženo osebo se dijak samotestira v domačem
okolju.

• Dijaku pripada na mesec 10 testov HAG za samotestiranje. Teste prevzamejo sami v lekarni s
kartico zdravstvenega zavarovanja.
• V primeru pozitivnega rezultata pri samotestiranju dijak oz. njegovi starši o tem obvestijo
izbranega osebnega zdravnika, ki dijaka napoti na potrditveni test.
• Dijak do rezultata potrditvenega testa ostane doma. Če je test pozitiven, dijak ostane v izolaciji.
• Če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov – dijak se vrne v šolo.
Šola je prostor, kjer se srečujemo ljudje z različnimi zgodbami, stališči, izkušnjami in mnenji.
Vse ljudi naprošamo, da ravnajo odgovorno, solidarno in upoštevajo vsa priporočila in navodila.
dr. Anita Laznik, ravnateljica

