
Protokol ravnanj ob sumu okužbe s SARS-CoV-2 
Samotestiranje učencev  
 

V šolskem letu 2022/23 se samotestiranje učencev po stiku z okuženo osebo oz. ob pojavu 

simptomov značilnih za covid-19 izvaja v domačem okolju. Ob poslabšanju epidemiološke 

situacije se samotestiranje predlaga za vse učence 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 šoli. V primeru, da imajo 

učenci simptome, o nadaljnji diagnostiki odloča pediater oz. izbrani osebni zdravnik. Le-ti se 

vrnejo v šolo, ko so brez simptomov oz. po navodilih pediatra oz. izbranega osebnega 

zdravnika. 

 

Če je rezultat samotestiranja pri učencih pozitiven, je potrebno ukrepanje po naslednjih 
korakih: 
 
• skladno s poglavjem Sum okužbe pri učencu v teh navodilih;  
• učenec, starš ali skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. 

izbranega osebnega zdravnika, ki učenca 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 do rezultatov potrditvenega testa ostane doma;  
• če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov. Učenec se vrne v 

šolo, 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 

šolo. 

 

Ukrepanje v šoli se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa (PCR). Ukrepa se 
skladno  z poglavjem: 
Odzivanje ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 
 

Dodatne informacije o samotestiranju so dostopne na: https://www.nijz.si/samotestiranje. 

 

PROTOKOL OB SUMU OKUŽBE S SARS-COV-2 
 

Sum okužbe pri otroku, učencu. 
• Če učenec zboli z vročino in drugimi simptomi oz. znaki akutne okužbe dihal naj ostanejo 

doma. Priporočeno je, da se na domu samotestira. Starši se posvetujejo. z izbranim 

osebnim zdravnikom. O nadaljnjih diagnostičnih postopkih, zdravljenju in vrnitvi v šolo 

odloča pediater oz. izbrani osebni zdravnik. 

• V kolikor je pri teh osebah potrjena okužba (potrditveni HAGT/PCR test) s Covid-19, se 

priporoča, da se o tem obvesti šolo. Šola ukrepa skladno s poglavjem:  

 

https://www.nijz.si/samotestiranje


Odzivanje ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2.  
• Če učenec zboli z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19 v šoli,  šola 

obvesti starše. Zboleli je do prihoda staršev v izolaciji. Oseba, ki je bila v stiku z 
zbolelim, naj upošteva vse preventivne ukrepe (maske, medosebna razdalja, higiena 
rok itd.).  

• Zboleli naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne 
uporablja nihče drug. 

• Starši zbolelega se posvetujejo z. izbranim osebnim zdravnikom. 
• Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid testa negativen, ukrepi VIZ niso 

potrebni. 
• Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid testa pozitiven, ta dobi navodila za 

zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Prosimo starše, da o pozitivnem izvidu 
obvestijo šolo skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo VIZ postopa 
skladno s poglavjem  Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2 
(https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje). 

• Prostore VIZ, kjer se je gibal zboleli s covid-19, je potrebno temeljito prezračiti ter očistiti 
in razkužiti predvsem površine, ki se jih je oseba dotikala (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke 
vrat itd.). 

Sum na okužbo pri zaposlenem in drugi osebi, ki opravlja delo v šoli  
Navodila se smiselno uporabljajo tudi za zaposlene, v primeru suma na okužbo pri teh 
osebah. 
 

POTREBNOST UKREPANJA  
Ali je učenec potrjeno okužbo obiskoval VIZ v obdobju kužnosti: 2 dni pred 

pojavom simptomov (datum odvzema vzorca pri asimptomatskih) do 10 dni po 

pojavu simptomov? 
 

Ne ǀ Ni nadaljnjega postopanja v VIZ.  
Da ǀ Sledite nadaljnjim korakom. 

 
PREPOZNAVA KONTAKTOV  
Prepoznava kontaktov potrjenega primera v obdobju kužnosti.  
Kontakte predstavljajo učenci, zaposleni pri vseh dejavnostih vzgoje 

in izobraževanja, ki jih izvaja in organizira šola.  

 

OBVESTILO STARŠEM  
Vodstvo šole obvesti starše prepoznanih kontaktov iz prejšnjega koraka, 

da se je v oddelku oz. skupini v šoli, pri dejavnostih, ki jih organizira šola, 

pojavila okužba s SARS-CoV-2. Vodstvo šole starše pisno obvesti preko 

elektronske pošte. 

(https:/www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje

