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1. UVOD

Hi5ni red COVID-19 O5 Grm je sprejet z namenom opredelitve ravnanj, dejanj in ukrepov z
namenom prepredevanja 5irjenja okuibe s COVID-19.

Dokument se lahko spreminja in preoblikuje glede na vladne ukrepe, priporodila MlZ5 in
usmeritve pristojnih driavnih institucij v RS in odvisnosti od epidemiolojke situacije v RS.

Udence so z dokumentom seznanili razredniki. Razredniki so starSe z dokumentom seznanili
na 1. roditeljskih sestankih.

2, PODLAGA ZA SPREJEM

Podlaga za sprejem Hi5nega reda COVID-19 OS Grm so:

- odloki Vlade RS,

- okroinice MlZ5,
- Modeli in priporodila >Vzgoja in izobraZevanje v RS v razmerah, povezanih s COVID- j.9,
- priporodila NUZ,

- priporodila ZRSS.

3, UDELEZENCI VIZ PROCESA

Organizacija dela v dasu prepredevanja Sirjenja okuZbe zajema vse udeleZence VIZ procesa:
udence, uditelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene delavce, starie in tretje osebe, ki
imajo stik s 5olo.

4. IZVAJANJE VIZ DELA

VIZ delo se bo izvajalo po modelu B ob upoitevanju priporodil NIJZ.

Pouk Sporta poteka tudi v telovadnicah. Udenci se preobladijo v udilnicah. Udenke od 6. do 9.
razreda se preobladijo v garderobah telovadnice. Udenci od 6. do 9. razreda se preobladijo v
razredu. Nadrt diSdenja in razkuievanja garderob izvajajo distilke.

Individualna in skupinska udna pomod in dodatna strokovna pomod se izvajata ob izvajanju
vseh priporodil za prepredevanje iirjenja COVID-19.

Roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo na daljavo (po telefonu in preko video povezav).
UZ oS Grm je na pedagoiki konferenci 23. avgu sta 2o2t sprejel sklep, da se le 1. roditeljski
sestanki na nivoju Sole organiziraio v iivo, v 5oli, ob doslednem upo5tevanju vseh Ze navedenih
priporodil (udeleii se jih le eden od stariev, z zaiditno masko, z izpolnjenimi pCT pogoji, v
matidni udilnici razreda, oddelka). Ostale informacije tehnidne narave lahko star5i od uditeljev
pridobijo preko elektronske poite ali eAsistenta.

4.1. Potek in rzvajanje VtZ dela:
- jutranje varstvo za prijavljene udence od 5. 45 do g.10,

- malica v matidnih udilnicah,
- popoldanska malica v podaljSanem bivanju po ustaljenem urniku,
- kosilo za prijavljene udence v jedilnici, po sedeZnem redu, ki zagotavlja socialno distanco,
- podalj5ano bivanje za prijavljene udence od 1. do 5. razreda do 16.20.



5 OSEBNA VAROVALNA OPREN/A

Strokovni delavci in uditelji nosijo v udilnicah maske. V skupnih prostorih Sole uporabljajo
maske vsizaposleni in udenciod 6. do 9. razreda. V skladu s priporodili MIZS nosijo maske izven
udilnic vsi udenci od L. do 9. razreda.

Vsi zaposleni so seznanjeni z nadinom pravilnega nameidanja, odstranjevanja in uporabe
zaSditnih mask. Razredniki vse udence v prvem tednu pouka ponovno seznanijo s pravkar
navedenim v zvezi z maskami.

6. RAZPORED ODDELKOV, UCILNIC

Udenci so praviloma ves das trajanja pouka v matidni udilnici. Pri obveznih izbirnih predmetih
in neobveznih izbirnih predmetih so razdeljeni v skupine, ki ustrezajo priporodilom modela B-
05.

Tabela 1: Razpored udencev po udilnicah

Razred /oddelek Razrednrk Stevilka udilnice
l-.a N.Obra n/G.Gersten hofer 1L5
1.b B.Me5id/M.F.Smolid L1,6

1.c T.Homar/. lvnik tL7
1.d E.Koncilija/M.Troha 118
2.a G.Klobudar L2L
2.b H.Krnc 124
2.c M.Mohar 229
2.d R.Blatnik 2!9
3.a P.Nerat L27
3.b M.Salamon 2L9
3.c P.Nogra5ek 22L
4.a S.5onc 218
4.b L.VavZik 217
4.c L.Mavsar 216
4.d V.JakSe 227
5.a l.MoZe 224
5.b S.Smuk 080
5.c L.Mitii 225
5.d M.A5id 226
5.a A.Stegnar/P. Dragan L40
6b T.5pringer/M, KriZe 2LO
6.c L. Derian id/G.Torka r 212
5.d M.Blatnik/T.Troha 103
7.a J. ErZek/A.Spasovski 202
7.b M.Selja k/S.Sabatucci 109
7.c B.G.VarZid/1. Burger 207
8.a T.Gadnik/M.Romih 204
8.b S.Turk/V.Raku5a tt3



8.c J. Pedaver/M.Stokar 208
8.d V.C. M acedon i/U.Struga r 022
9,a V .Zobarii/ A. H.Vovko 2L4
9.b H.5terk/S,Senidar 206
9.c T.Gimpelj/L.Vovk LTT
9.d J. c. Skof/V.Mokotar 050

7, IZVAJANJE MODELA B-O5

7.1. Prihodi in odhodi udencev iz iole
PRIHODI

Ob vhodih v Solo so nameSdene infografike, ki opozarjajo na prepredevanje okuZb s COVID-19.
Prav tako so ob vhodih nameSdena razkuZila.

V Solo lahko vstopajo le zdrave osebe, nositi morajo zaSditno masko. Upoitevatije potrebno
socialno distanco (najmanj L, 5 metra).

Vstop v 5olo poteka za udence po slededem razporedu:

RAZREDNA STOPNJA

Udenci od 1. do 5. razreda - vstop skozi vhod razredne stopnje.

Udenci vstopajo od 8.00 do 8.15.

PREDMETNA STOPNA

Za udence od 6. do 9. razreda -vstop skozigarderobo predmetne stopnje.

Udencivstopajo od 7.15 do7.25 in od g.05 do g.15,

Vstope nadzorujejo deiurni delavci alijavni delavec. Udenci izstopajo /odhajajo na istih mestih
kot vstopajo.

Vstopi so dovoljeni udencem in zaposlenim, ostali lahko v Solo vstopajo po predhodni najavi
(evidenca tretjih oseb).

ODHODI

Udenci, ki so vkljudeni v podaljSano bivanje, odhajajo domov v skladu z urami odhodov, ki so
jih zapisali starii na prijavah ali roditeljskih sestankih. Odhajajo po 14.20 uri(intervali odhodov
na 20 minut: L4. 20, 14. 40,15.00, tS.20, !5.4O,16.00 ter 16.20).

Udenci, ki niso v podaljSanem bivanju, se ne zadrZujejo v prostorih 5ole, temved odidejo domov
sami ali v spremstvu starSev takoj po kondanem VIZ delu.

Udenci predmetne stopnje odidejo domov takoj po kondanem VIZ delu.

Vsi zunanji obiskovalci 5ole morajo ob prihodLr podpisati izjavo o izpolnjevanju pCT pogojev



7.2. Predtasnr prihodi

Preddasnih prihodov v 5olo ni. lzjeme so lahko le udenci, katerih starii so razrednike na l_,
roditeljskem sestanku obvestili o prihodih udencev izven na5ega Solskega okoliSa (se pripeljejo
s starSi ali javnim prevozom preddasno), dakajo na pouk pod nadzorom deiurnih delavcev v
avli (vodenje tedenske evidence).

7.3. Gibanje udencev po prostorih iole
Udenci so ves das pouka v matidnih udilnicah. Glede na urnik oddelkov se v skupinah udencev
menjavajo uditelji.

Med odmori udenci brez spremstva uditeljev ne zapuSdajo udilnice. lzjema je odhod v
toaletne prostore.

Prehodi med udilnicamizajemajo le nujne prehode (v jedilnico, telovadnico, knjiZnico...).

Udenci uporabljajo toaletne prostore, ki so najbliiji njihovi matidni udilnici. Na toaleto
odhajajo posamidno.

L4. Protokol prezradevanja iole
Vrata udilnic naj bodo odprta do zadetka pouka, (tako je tudi dim manj dotikov kljuke). Z
razkuZilom kljuke distijo 6istilke. Pred zadetkom pouka uditelji temeljito prezracijo prostor.
Uditelji v dasu pouka poskrbijo za redno zradenje udilnic. Zaprte prostore vedkrat dnevno
temeljito prezradimo, priporodamo na vsakih 20 min na steZajodprta okna -vsaj 5 minut glede
na zunanjo temperaturo). po pouku zradijo distilke.
7,5. Preventivnr ukrepi v udilnicah
Uditeljje prisoten v udilnici ves das VIZ dela. uditelji, ki v dasu daljsih odmorov (od g.05 do g.25
in od 10.10 do 10.30) zakljudijo pouk v oddelku, podakajo na drugega uditelja, ki delo v oddelku
prevzame ob koncu odmora.

V vsaki udilnici so na voljo:

- umivalnikiz milom,
- papirnate brisade,
- razkuiilo,
- koii za razlidne vrste odpadkov (embalaia, papir, bioloski).

Uditelj skrbi in nadzoruje redno in temeljito umivanje rok udencev.

Udenci si potrebidin ne posojajo med seboj.

Udenci ne prehajajo iz ene uiilnice v drugo. lmajo stalno doloden sedeZni red v udilnici (priloge:
razredni /oddeldni protokoli)

7.6. Odmori

Udenci med odmori ostajajo v matidni udilnici ob stalni prisotnosti uditelja. Uditelji se v oddelku
izmenjajo ob koncu odmora.

-- X t/. /. )otsKa orenrana
V jedilnici se streie zgolj kosilo, udenci malicajo v udilnici. pred in po kondanem hranjenju
si umijejo roke z vodo in milom.
Vsi uporabniki si morajo pred prihodom v jedilnico umiti roke. Upo5tevati morajo navodila



deZurnega uditelja ter talne oznadbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Hrano
bodo ze pripravljeno na pladnjih prevzeli v kuhinji, na liniji.

V jedilnicise udenci posameznega oddelka usedejo za omizje, kije lodeno od ostalih.
Udenci iz ene udne skupine, ki imajo v ioli kosilo, gredo na kosilo skupaj.
Udenci naj imajo s sabo plastenke z vodo.

7.8. KnjiZnica

Knjiinica bo v dasu veljavnih ukrepov covlD-19 izvajala svoje dejavnosti v skladu s priporo6ili
MIZS iN NIJZ.

Zagotoviti moramo 20 m2 na uporabnika. To pomeni, da so v prostoru naie knjiZnice hkrati
lahko 4 udenci.

Pri izposojevalnem pultu je talna oznaka, ki oznaduje razdaljo 2 metra.

lzposoja bo potekala brezizkaznic po to6no dolodenem urniku,

Za osebno zaSditno opremo se uporabljajo maske.

Ko udenci pridejo v knjiinico

o odloZijo vrnjeno gradivo na L. pult,

o si razkuZijo roke,

o jih vpiSemo na evidendni list,

o imajo prost pristop do gradiva,

o gradivo, ki so ga prelistali in si ga ne bodo izposodili, odloiijo v za to namenjen zaboj

o sigradivo izposodijo pri 2. pultu in ob odhodu razkuzijo roke.

ob koncu izposoje posameznemu oddelku knjiZnidarka razkuZi povriine, ki so se jih udenci
dotikali, ter prostor prezradi.

Ure knjiznidno-informacijskih znanj se bodo izvajale v razredih.

tzPosoJA

Urnik izposoje za udence l_.-5. razreda

Dan izposoje Razred Cas izposoje

Ponedeljek 2.A 1. Solska ura

2.8 3. Solska ura

2.C 4. Solska ura

Torek 3.A L. Solska ura

3.8 3. Solska ura

3.C 4. Solska ura



5. 5olska ura

1. Solska ura

4. Solska ura

5. Solska ura

L. Solska ura

3. 5olska ura

5. 5olska ura

Urnik izposoje za udence 6.-9. razreda

7.9. Pouk SpOnfn v iolskih telovadnicah

SPLOSNI HIGIENSKI UKREPI

ukrepi proti Sirjenju okuzbe so v terovadnici prednostno usmerjeni v:

o redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo po opravljeni uri iporta.o Redno disdenje oz' razkuievanje pripomodkov in s tem prepredevanje kontaktnega
prenosa,

o Upoitevanje pravilne higiene kaSlja (preden zaka5ljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in
nos s papirnatim robdkom ali zakaSljamo/kihnemo v zgornji del rokava). papirnat
robdek po vsaki uporabi odvrZemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter
vodo.

o Ne dotikamo se obraza (odi, nosu in ust) z nedistimi/neumitimi rokami.
o Telovadnico ves das zradimo (odprta okna in vrata).
o Udenci svoje maske ustrezno spravijo v vredke, Skatlice, da ne pride do prenosa okuZb

preko nepravilno shranjenih masK.

glavni odmor (10.10-10.30), G. Solska ura

glavni odmor (9.05-9.25), 6. iolska ura

glavni odmor (9.05-9.25), 6. iolska ura

glavni odmor (9.05-9.25), O. iolska ura



POTEK DELA V SOLI

TELOVADNICA

Pred zadetkom pouka telovadnico temeljito prezradimo. Vrata in okna telovadnice in garderob
so odprta.

ee mora udenec na WC ali si umiti roke, to opravi v sanitarijah predmetne oz. razredne stopnje
po predhodnem dovoljenju udedega uditelja, dekleta pa v dodeljeni garderobi.

o Udenci uporabljajo masko ali drugo obliko zaiiite ustnega in nosnega predela vedno, ko
zapustijo matidno udilnico alitelovadnico. Med samo vadbo maska ni potrebna.

o Na pouk se udenci do vkljudno 5.razreda in fantje predmetne stopnje pripravijo v matidni
udilnici, kijo zapustijo v spremstvu uditelja za 5pO po tem, ko so si umili roke, dekleta pa v
dodeljenih garderobah.

o Udenci vse osebne predmete pustijo v matidni udirnici.
o Pouk poteka preteZno zunai, ob slabem vremenu pa po urniku vtelovadnicah in avli.o Takoj po kondani uri se udenci v spremstvu uditelja vrnejo v matidno udilnico, kjer si

ponovno umijejo ali razkuiijo roke.

PRIPRAVUANJE IN POSPRAVUANJE PRIPOMOEKOV

Vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se bodo uporabljali med vadbo, morajo biti predhodno
ustrezno razkuieni.

Pripomodke pripravi, razdeli in pospravi uditelj, ki tudi poskrbi za razkuievanje le-teh po vsaki
uporabi.

Nadrtovanje dejavnosti v Soli in na prostem bo potekalo v dasovnih zamikih, da se udenci
razlidnih razredov med seboj ne mesajo (razen 4. in 5. razredov).

Urnik uporabe garderob za pouk Sport - DEKLETA

Stevilke garderob:

o 1. moSka garderoba pri velikitelovadnici
o 2, Zenska garderoba privelikitelovadnici
o l. moika garderoba pri malitelovadnici
o !. Zenska garderoba pri malitelovadnici

di5denle in razkuZevanje garderob opravljajo snaiilke:

- v drugem glavnem odmoru od 10.10 do 10.30,
- od 13.45 do L4.05,
- ob 14.50 do 15.10.

Tabela L: Urnik uporabe garderob za pouk iport - DEKLETA.



1.

8.20-9.0s
9.a - L. 7.d - 3. 8.b -2 9b,c - L.

2.

9.2s-10.10
7.b - 3.

3.

10.30-11.15
8a,d - 2. 9.c,b- 2. 6.a - 4. 8.a,d - 2

4.

L1,.20-72.O5
7b-3.
9.d - 1.

6.a - 4.

7.c - 3.
9.a - 1.

6.a - 4.

7.c - 3.

5.

t2.t0-12.55
8.b,c- 2. 6.c - 1, 8.c -2 6.b - 3. tSpr- +.

6.

13.00-13.45
6.c - 4. 9.d - 1. 7.a,d - 2. Ssp Z z.

5zzZt.
7.

14.05-14.50
NOG -L. rSpn Z - z.

t5pn v -r.

7.1,0, CiSdenle Solskih prostorov
o nadrtu diSdenja so bile distilke seznanjene s strani vodstva na sestanku 31. avgusta 2021.

od r' septembra 2021' dalje bodo distilke razporejene na delo v dopoldanskem in
popoldanskem dasu.

V dasu pouka udencev bodo redno distile in razkuZevale ograje na stopni5dih, vratne kljuke in
fotokopirna stroja v zbornici. Kljuke, pipe in stikala za ludi v sanitarijah za udence bodo
razkuZevale vedkrat dnevno glede na pogostost uporabe. V garderobi za deklice pri obeh
telovadnicah bodo distile in razkuievale po dogovorjenem razporedu.

B, UPORABA ZUNANJEGA PROSTORA

VIZ proces izven udilnic

Zunanje povrsine (asfaltno igriSde in atletskistadion) uporabljajo pod nadzorom uditelja udenci
na nadin, da se posamezni razredi med seboj dim manj sredujejo in se ohranja socialna
distanca.

udenci v dasu pouka in izvajanja podalj5anega bivanja uporabljajo tudi ograjene plo5dadi,
zelenice in druge javne povr5ine izven iole.

9. ORGANIZACIJA OZIROMA RAZPORED SKUPNIH PROSTOROV
Kabinet L' triade bo sluZil namenu izolacijske sobe, v katerega uditelj pripelje udenca z znaki
okuibesCOV|DOM-19.

Uditelji uporabljajo kabinete in zbornico s stalnim sedeinim redom na nadin, da med seboj
oh ranjajo ustrezno socialno razdaljo.

1O NA.RTOVANJE DEZURSTVA NA SOLI

Tedenski nadrt deZuranja uditeljev na Soli pripravita uditelja Liljana Mavsar za razrednostopnjo
in simon Turk za predmetno stopnjo. Deiurstvo v podaljSanem bivanju opravljajo uditelji
podaljianega bivanja po dnevnem razporedu in javni delavec v skladu z urami odhodov iz
skupin podaljianega bivanja.



1].. INFORMIRANJE STARSEV IN SKRBNIKOV

starsi udencev bodo z vsebino HiSnega reda coVlD-19 oS Grm v dasu izvajanja vzgojno-
izobrazevalnega procesa po modelu B- 05 (Protokoli in aktivnosti za prepredevanje Sirjenja
okuZbe s coVlD-L9) seznanjeni s strani razrednidark na L. roditeljskih sestankih. Dokument bo
objavljen tudi na spletnistrani 05 Grm.

12 UKREPI V PRIN/ERU POJAVA SIMPTON/OV COVID-19
ee uditelj oz. strokovni delavec v dasu VIZ dejavnosti ugotovi, da se udenec ne poduti dobro
oziroma pri njemu prepozna simptome, znadilne za koronavirus, odpelje udenca v kabinet L.
triade, ki sluZi namenu izolacijske sobe. o tem obvesti star5e, ki pridejo udenca iskat. Udenec
ves das nosi zaiditno masko. V primeru potrjene okuibe s coVlD-19 Sola deluje v skladu z
navodili NIJZ o. e. Novo mesto in obvesti MIZS.

starii so v primeru okuZbe udenca s coVlD-19 dolZni Solo (ravnateljico, razrednidarko)
obvestiti v roku 24 ur' Ravnatelj mora o tem v najkrajiem moZnem dasu obvestiti NIJZ, ki uvede
epidemiolosko preiskavo (s katero poiSdejo izvor kuinosti in obvestijo vse moZne kontakte
okuZenega udenca). NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni sluibi Ministrstva za zdravje,
ki izda odlodbe o karanteni.

V primeru, da znake okuZbe kaZe zaposleni 05 Grm, se umakne z delovnega mesta in poklide
osebnega zdravnika. V primeru okuzbe s coVlD-L9 mora v roku 24 ur obvestiti ravnateljico.
Ravnateljica mora v najkrajSem moinem dasu obvestiti NIJZ, ki zadne z zgoraj opisanim
postopkom.

V primeru okuibe je 5ola dolina zagotoviti temeljito zradenje, diidenje in razkuZevanje celotne
Solske stavbe in se ravna po navodilih epidemiologa.

Osnovne informacije o COVID-19
okuZba z virusom sARS-CoV-2 lahko povzrodi koronavirusno bolezen oz. CoVID-19.
lnkubacijska doba (das med okuibo in pojavom bolezni)je lahko do t4dni, povpredno pribliino
6 dni' Bolezen se najpogosteje kaie z znaki/simptomi okuzbe dihal, to je s slabim podutjem,
utrujenostjo, nahodom, vrodino, kaSljem in pri teZjih oblikah z obdutkom pomanjkanja zraka.
Pri pribliino 80% okuienih bolezen poteka v laZji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma
laiji, tveganje za teZek potek in zaplete pa se poveda pri starejiih (zlasti starejiih od 60 let) in
osebah s pridruienimi boleznimi, kot so srdno-iilne bolezni, bolezni pljud, jeter, ledvic,
sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. zatelji potek boleznije znadilna pljudnica. Zapotrditev ali izkljuditev okuibe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiolo5ko testiranje. okuZba s
sARS-coV-2 se med ljudmi prenaSa kapljidno, z izlodki dihal. Za prenos potreben tesnejsi stik z
bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).
okuZba je moZna tudi ob stiku s povriinami, onesnaienimi z izlodki dihal. Za prepredevanje
okuZbe je tako najpomembnejia dosledna higiena rok in ka5lja. podrobna navodila zaprepredevanje okuibe in ved informacij na spletni strani Nacionalnega in5tituta za javno
zd ravje: https://www. n ijz.si/sl/koron avi ru s_2019_ncov.



13. UPORABA, VELJAVNOST

Hisni red covlD-19 05 Grm v dasu izvajanja vzgojno-izobrazevalnega procesa po modelu B- 05(Protokoli in aktivnosti za prepredevanje Sirjenja okuibe s coVlD-19) se uporablja in je v veljavi
do preklica.

14' odlok o zadasnih ukrepih za prepredevanje in obvladovanje okuib z nalezljivo boleznijo
COVID-19 (dopolnjeno 6,IL 2021.)

Vlada Republike slovenije je na seji 5. 1,1. zo2l,sprejela odlok o zadasnih ukrepih za
prepreievanje in obvladovanje okuib z nalezljivo boleznijo covlD_19.

odlok vsebinsko opredeljuje izpolnjevanje pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja
(Pcr), izvajanje testiranja, uporabo za5ditnih mask, iazkuZevanje in prezradevanje prostorov.
V skladu z odlokom vsi udenci od L. do 9. razreda ves das nosijo zaiditne maske (kirurike ali
FFP2).

15, SAMOTESTTRANJE UaENCEV (dopolnjeno 12, r1. in 16. 1L. 202L)
Samotestiranje udencev poteka po Protokolu samotestiranja udencev MZZzdne 10. IL 2O2t.
5ola pred izvedbo samotestiranja pridobi soglasja oziroma nesoglasja starjev.
5ola starie, ki izrazijo nesoglasje, obvesti, da se njihov otrok do nadaljnjega izobraiuje nadaljavo, ker zanj velja prepoved zbiranja v prostorih Sole.
de se bo kljub veljavnemu odloku zgodilo, da bodo priili v 5olo, Sola tudi tem udencem
zagotovi varno okolje, ki poleg prepredevanja okuibe prepreduje tudi povedanje stiske instresa udencev. Sola starSe pozove, da pridejo po svoje otroke. odgovornost starsev je, daorganizirajo njegov odhod domov. Sola o tem obvesti tudi csD.
ee udenec pozabi prinesti podpisano soglasje, Sola vzpostavi stik s starsi. Starsi lahko v temprimeru podajo ustno soglasje, Sola o tem naredi uradni zaznamek. Udenec se po privolitvi
staria lahko samotestira' Naslednji dan mora udenec prinesti podpisano pisno soglasje, sicer
se Steje, da starii ne soglaiajo s samotestiranjem njihovega otroka.

Protokol samotestiranja udencev, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, predvideva izjemo, da
udenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, samotestiranje s
star5i opravijo doma. Soli sporodijo izvid testa na evidendnem listu. Navedeno pomeni, da setudi udenci s posebnimi potrebami samotestirajo v 5oli. lzjema je lahko tudi zdravniiko
potrdilo.

15.1. lzvedba samotestiranja udencev v iolr
Samotestiranje na sARS-coV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka v prostorih
vzgojnoizobrazevalnih zavodov za vse udence osnovnih iol.
Samotestiranje na SARS-CoV-2 je obvezno.

samotestirajo se udenci, ki niso bili polno cepljeni in niso preboleli covlD-lg ali niso bili polno
cepljeni in so preboleli CoVID-L9, od okuZbe pa je minilo ved kot iest mesecev.

Udencem, ki izpolnjujejo pogoj pcr, nitreba izvajati samotestiranja.

Udenec teste za izvajanje samotestiranja prinese v iolo.



samotestiranje zdravih udencev se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredahin petkih' V kolikor je udenec odsoten na dan, ko se izvaja testiranje, se testiranje opravitakoj
naslednji dan, ko je prisoten v vzgojno-izobra ievarnem zavodu.

lzvaia se v matidnih udilnicah pod nadzorom uditelja praviloma v dasu JV in med prvo Solsko
uro.

Udenec si pred pridetkom postopka umije roke.

Na mizo poloii brisadko, na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri izvedbitestiranja.

samotestiranje se izvaja skradno z navodiri proizvajarca.

Udenec si za das odvzema vzorca iz nosu masko odmakne navzdol samo v nosnem predelu,
tako da mu pokriva le usta.

Uditelj/oseba sprem lja samotesti ranje udencev.

Udenec po opravljenem testiranju brisadko, skupaj s porabljenim materialom, odvrze vnamensko plastidno vredko, ki io uditelj ob koncu tesno zaveZe. Vsebine vred se ne tladi,odpadkov se po odlaganju v vredo ne dotika ved. Vrede v razredu prevzame za to zadolzena
oseba in jih namesti v drugo plastidno vredo za smeti, kijo tesno zaveZe ter oznadi. postavi sejo lodeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo lodeno hrani vsaj 72 ur,preden se jo odloZi v zabojnik za meiane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih
in oznadenih vred z odpadki, nastalimi pri izvajanju samotestiranja, se nikoli ne odpira,
Po koncu testiranja si udenec umije roke.

Uditelj poskrbi, da se udirnica po samotestiranju dobro prezradi.

15.2. Pozitivni rezultat samotestiranja
V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na sARS-coV-2 uditelj o tem obvestistarie ter vodstvo Sole' Udilnico, v katerije bil rezultatsamotestiranja pozitiven, je potrebno
dodatno razkuiiti.

Udence s pozitivnim rezultatom testa uditelj pospremi v udilnico, dolodeno kot izolacijsko sobo.
Uditelji so tedensko obveideni, katera udirnica je dorodena v tekodem tednu.

starsi v primeru pozitivnega rezultata pri samotestiranju nemudoma kontaktirajo izbranega
osebnega zdravnika, ali ga narodijo na pCR testiranje.

Udenec podaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji, v skladu z navodili NIJZ.

Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okuZbe s SARS-GoV -2 v zavodu ravna v skladu znavodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraievalnim zavodom (vlz)ob sumu ali potrjenem primeru
okuZbe s SARS-CoV-2 v zavodu).

V primeru negativnega PCR testa udenec nadaljuje proces izobraZevanja oziroma pouka.



V dokument spadajo priloge:

Priloge:

- razredni /oddeldni protokoli
- odlok o zadasnih ukrepih za prepredevanje in obvladovanje okuzb z nalezljivo boleznijo covlD-1g z dne 5.tt.202L
- Priloga: Protokol samotestiranja udencev MZZz dne !0. !L.2O2t
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