
Navodila ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 
 
Samotestiranje učencev in dijakov  
V šolskem letu 2022/23 se samotestiranje učencev in dijakov izvaja v domačem okolju ob pojavu 
simptomov značilnih za covid-19 oz. po stiku z okuženo osebo.  
 
Če je rezultat samotestiranja negativen ni nadaljnjih ukrepov v šoli. V primeru, da ima otrok 
simptome, o nadaljnji diagnostiki odloča pediater oz. izbrani osebni zdravnik. Otrok se vrne v šolo, ko 
je brez simptomov oz. po navodilih pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika. 

 
Če je rezultat samotestiranja pozitiven, je potrebno ukrepanje po naslednjih korakih:  

• skladno s poglavjem Sum okužbe pri otroku/učencu/dijaku v teh navodilih;  

• učenec/dijak/starš ali skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega 
osebnega zdravnika, ki učenca/dijaka 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/dijak 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.  

 
 
Odzivanje ob sumu okužbe s SARS-CoV-2  
 
Sum okužbe pri učencu 
 
• Če otrok doma zboli z vročino in drugimi simptomi oz. znaki akutne okužbe dihal, naj ostane 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 otroku potrjena okužba (potrditveni HAGT/PCR test) s Covid-19, se priporoča, da se o 
tem obvesti šolo. Šola obvesti starše otrok, s katerimi je bil ta otrok v stiku 2 dni pred potrjeno okužbo. 

  

• Če učenec v šoli zboli z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19, šola obvesti starše 
zbolelega otroka. Zboleli je do prihoda staršev v izolaciji. Oseba, ki je bila v stiku z zbolelim, upošteva 
vse preventivne ukrepe (maske, medosebna razdalja, higiena rok itd.).  

• Zboleli uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki ga v tem času drugi ne uporabljajo.  

• 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 šole nato obvesti starše otrok, s katerimi je bil zboleli s 
covid-19 v stiku 2 dni pred potrjeno okužbo. 

• Prostore šole, kjer se je gibal zboleli s covid-19, se temeljito prezrači, očistiti in razkuži površine.  
 

Učencem, staršem in šoli je NIJZ za vprašanja v zvezi s covid-19 dostopen na: korona@nijz.si. 

 

Celoten dokument je dostopen na Navodila za ravnanje ob sumu ali potrjenem primeru za VIZ 
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