
UKREPANJE OB SUMU ALI POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S SARS-CoV-2 NA OSNOVNI ŠOLI ŠENTJERNEJ 

Pouk obiskujejo le zdravi učenci in učitelji. V šolo vstopamo s pravilno nameščeno masko za obraz. Zaposleni in vsi najavljeni obiskovalci nosijo masko ves čas v vseh 
prostorih, učenci pa izven matičnih oddelkov. Ob prihodu in izhodu iz šole si razkužimo roke. Roke si tekom dneva večkrat umivamo z vodo in milom, dostopna so tudi 
razkužila. Vzdržujemo varno medosebno razdaljo (1,5 m do 2 m) in upoštevamo zadrževanje znotraj ene skupine (oddelka/mehurčka). Prostore redno zračimo (pred 
poukom, na sredini vsake ure, med odmori, po pouku). 
Najpogostejši simptomi oz. znaki bolezni so: slabo počutje, povišana telesna temperatura, kašljanje, kihanje, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah in žrelu, izguba 
vonja in okusa. 

RAVNANJE OB SUMU NA OKUŽBO       RAVNANJE OB POTRJENI OKUŽBI 

 Če v šoli zboli UČENEC s simptomi značilnimi za COVID-19, šola po telefonu 
obvesti starše. 

 Učenec  na starše počaka v izolaciji (izolacijska soba), do prihoda staršev je z 
otrokom eden od zaposlenih , pri tem upoštevata vse preventivne ukrepe 
(maska, razdalja…). 

 Učenec uporablja samo določene sanitarije, ki jih drugi ne uporabljajo (po 
odhodu otroka, se prostori razkužijo). 

 Prostori, kjer se je gibal oboleli učenec, se temeljito prezrači, očisti ter razkuži 
predvsem površine, ki se jih je dotikal. 

 Starši se o otrokovem zdravstvenem stanju posvetujejo z otrokovim osebnim 
zdravnikom. 

 Če zdravnik odredi testiranje na Covid-19, starši z rezultatom seznanijo 
razrednika ali vodstvo šole (v primeru potrjene okužbe, šola ravna po korakih 
za primer potrjene okužbe). 

 učenec/zaposleni ostane v izolaciji (doma) – navodila: https://www.nijz.si/sl/izolacija - 

Navodila za osebe s potrjeno okužbo, 

 PREPOZNAVA KONTAKTOV in OBVEŠČANJE  v obdobju kužnosti - 48 ur pred potrjeno okužbo 

– tesni ali visoko rizični kontakti 

TESNI KONTAKT (TK) VISOKO RIZIČNI TESNI KONTAKT (VRK) 

 

 Vsi preostali kontakti, ki niso 
VRK 

 Vsi učenci v oddelku in vse strokovno 
osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v 
zaprtem prostoru več kot 15 minut 

 Sovrstniki, ki so sedeli na sedežih v 
avtobusu v dveh sosednjih vrstah in 
kolonah od sedeža osebe s potrjeno 
okužbo 

 Spremljanje zdravstvenega 
stanja 

 Umik v karanteno doma  
https://www.nijz.si/sl/izolacija - 
Navodila za karanteno na domu. 

 Šola z dopisom obvesti starše in 
zaposlene 

 Šola z dopisom obvesti starše in 
zaposlene 

Razrednik v seznam vpiše vse otroke oddelka, ki so bili v TK ali VRK z okuženim otrokom/zaposlenim 
– seznam odda v tajništvo šole.  
Vodstvo šole pripravi seznam vseh strokovnih in drugih delavcev, ki so bili v TK ali VRK z okuženim 
otrokom ali sodelavcem - seznam odda v tajništvo šole. 

 SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE V ŠOLI in OBVEŠČANJE NIJZ (epi.viz@nijz.si ), se 

opravi, ko je izpolnjen eden od kriterijev: 

 vsaj 15% učencev oddelka ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni. 

 vsaj 10% učencev oddelka ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni. 

 vsaj 10% zaposlenih ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni. 

 v vsaj 3 oddelkih so se pojavili potrjeni primeri. 

 Če v šoli zboli ZAPOSLENI, o tem nemudoma obvesti vodstvo šole in se 
umakne iz pedagoškega ali drugega delovnega procesa. 

 Zaposleni zapusti delovno mesto, pri tem naj ne uporablja javnega prometa. 

 Če potrebuje pomoč ali čaka na prevoz, počaka v izolaciji.  

 Zaposleni upoštevajo enake preventivne ukrepe kot v primeru suma na 
okužbo pri učencu, prostor se po uporabi prezrači in razkuži. 

 Zaposleni se posvetuje z zdravnikom, ki lahko odredi testiranje na Covid-19 – 
zaposleni z rezultatom seznani vodstvo šole, ki v primeru pozitivnega izvida 
testa ukrepa po korakih za primer potrjene okužbe. 
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