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OBVESTILO ZA STARŠE - SAMOTESTIRANJE 

 

Glede na slabšanje epidemiološke situacije v državi, se bo od 1.11. 2021 prostovoljno samotestiranje 

na SARS-CoV-2 izvajalo za učence od 3. do 6. stopnje PPVI, razen če iz objektivnih razlogov to ni 

možno. 

TESTI za samotestiranje učencev so od danes NA VOLJO V LEKARNAH ob predložitvi kartice 

zdravstvenega zavarovanja. 

Učenci samotestiranje izvedejo v  DOMAČEM OKOLJU – prihodnji teden izjemoma v TOREK in v 

ČETRTEK pred prihodom v šolo, od 8. 11. dalje pa se bo samotestiranje izvajalo ob PONEDELJKIH in 

ob SREDAH, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno 

ne bo potrebno celotnemu oddelku. 

SAMOTESTIRAJO SE:  

- učenci, ki NISO preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli COVID 19 in je od okužbe minilo več 

kot 6 mesecev. 

 

POGOJ ZA SAMOTESTIRANJE DOMA  

- da se učenec počuti zdrav in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil,  

- v primeru bolezenskih znakov mora učenec OSTATI DOMA, starši morajo obvestiti njegovega 

izbranega osebnega zdravnika, v primeru njegove odsotnosti pa dežurno službo.  

POZITIVNI REZULTAT SAMOTESTIRANJA  

- v primeru pozitivnega rezultata testa mora učenec ostati v SAMOIZOLACIJI, starši MORAJO 

nemudoma obvestiti izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti pa dežurno 

službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2, ki učenca 

pošlje na PCR testiranje, 

- starši obvestijo šolo, 

- učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno 

upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. 

POZITIVNI PCR test 

- starši obvestijo šolo in otrokovega izbranega osebnega zdravnika. 

Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2, je treba odložiti v plastično 

vrečo za smeti in jo tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne 

dotika več. Vrečo je treba namestiti ločeno v drugo plastično vrečo za smeti in jo hraniti vsaj 72 ur, 

preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke).  

V upanju, da bomo z upoštevanjem ukrepov uspešno zajezili širitev okužb, vas lepo pozdravljam in  

vam želim vse dobro! 
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