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Številka: 6030-2/2022/13
Datum: 18. 1. 2022
Zadeva: POSODOBLJENA NAVODILA NIJZ VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM
ZAVODOM (VIZ) IN DIJAŠKIM DOMOVOM (DD) OB SUMU ALI POTRJENEM
PRIMERU OKUŽBE S SARS-COV-2 V ZAVODU
Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in direktorji,
zaradi Odloka 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. 8/22)
so na NIJZ pripravili obsežnejšo posodobitev Navodil vzgojno-izobraževalnim zavodom
(VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2
v zavodu (v nadaljevanju: Navodila).
Navodila so objavljena na spletni strani https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje .
V vrtcih, šolah in zavodih pričnete ravnati po posodobljenih Navodilih v sredo, 19.
1.2022.
NIJZ nas je danes tudi pisno obvestil, da bodo vse sezname visokorizičnih
kontaktov, ki jih bodo prejeli na NIJZ do vključno torka, 18. 1. 2022, obravnavali
skladno s takratnim protokolom, tudi če bodo prejete sezname obravnavali
kakšen dan pozneje. Napotitev v karanteno na domu, ki bodo izvedene na
podlagi prejetih seznamov v zadnjih dneh prejšnjega sistema karanten v VIZ, se
ne prekinja.

PRIPOROČILA IN OPOZORILA ZA VRTCE
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Skladno z Navodili se staršem priporoča, da v primeru, ko je v oddelku vrtca potrjen
primer okužbe s SARS CoV-2, pa otroci niso napoteni v karanteno na domu, otroke
doma testirajo vsak dan v obdobju potencialne karantene.



Inšpektorat RS za šolstvo nas je danes opozoril, da se v zadnjem času povečuje
število primerov, ko starši vstopajo v vrtec brez nošenja zaščitnih mask. Ta
obveznost še vedno velja, zato prosimo, da vrtci starše dosledno opozarjate k
nošenju zaščitnih mask ob zadrževanju v prostorih vrtca oziroma pri gibanju na
zunanjih površinah, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje 1,5 m.



Kot smo že poudarili v včerajšnji okrožnici, odlok prinaša pomembno izjemo od
napotitve v karanteno, in sicer, da se zaposlenih na področju vzgoje in
izobraževanja ob visoko tveganem stiku, ne napoti v karanteno, temveč se mora ta
oseba v obdobju 7 dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem Covid-19,
vsakodnevno samotestirati na delovnem mestu in uporabljati zaščitno masko FFP2.
To pomeni, da v primeru, ko v visoko tvegan stik pride vzgojitelj oziroma vzgojitelj
predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja, mora v oddelku za čas potencialne
karantene obvezno nosijo zaščitno masko FFP2 in se dnevno samotestirati.

OPOZORILA IN POJASNILA ZA ŠOLE IN ZAVODE


NIJZ priporoča, da se tudi učenci in dijaki, ki izpolnjujejo pogoje za izjeme od
karantene, ravno tako vsakodnevno samotestirajo, v času, ko se morajo ostali
učenci oziroma dijaki obvezno samotestirati namesto napotitve v karanteno.



Še vedno tudi velja, da učenci in dijaki s posebnimi potrebami, ki samotestiranja iz
zdravstvenih razlogov ali ovir oziroma motenj ne morejo izvesti v vzgojnoizobraževalnem zavodu, samotestiranje izvedejo v domačem okolju, nato šoli ali
zavodu sporočijo izvid testa na evidenčnem listu.



Ministrstvo za zdravje pripravlja dopolnjen Protokol samotestiranja učencev, ki vam
ga bomo posredovali naknadno.

S prijaznimi pozdravi,
dr. Andreja Špernjak
v. d. generalne direktorice
Direktorat za predšolsko vzgojo
in osnovno šolstvo
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