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OBVESTILO ZA STARŠE V PRIMERU POJAVA RAZLIČNIH BOLEZENSKIH ZNAKOV 

 

1. Za preprečevanje COVID-19 še vedno upoštevamo naslednja priporočila, ki jih izvajamo tudi 

v šoli in sicer: 

- vzdrževanje medosebne razdalje, pravilno nošenje maske, higiena rok in higiena kašlja, 

zračenje, čiščenje in razkuževanje. 

 

2. Pouk obiskujejo le zdravi učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov, kot 

so: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, 

težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavane 

vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic …). Prav tako ne smejo v šolo 

učenci z znaki akutne okužbe dihal.  

Simptomi pri alergijah so podobni, zato vas prosimo, da v vsakem primeru kontaktirate 

otrokovega izbranega zdravnika. Priporočljivo je, da otrok opravi test. 

 

Če v šoli opazimo enega od simptomov, obvestimo starše, da pridete po otroka in se nato 

posvetujete z zdravnikom. 

 

Če zdravnik napoti otroka s simptomi na testiranje in je izvid testa negativen, dobi otrok 

navodila za nadaljnje zdravljenje bolezni od izbranega zdravnika. Če ni bila odrejena 

karantena, lahko obiskuje šolo. 

Če je pri učencu potrjena okužba covid-19, ostane otrok doma z navodili, ki jih posreduje 

zdravnik. Otrok je v izolaciji, dokler določi zdravnik, njegovi sošolci pa so v 10 dnevni 

karanteni. 

 

3. Starši ste dolžni sporočiti v šolo, če je bil vaš otrok na testiranju pozitiven, da se prepreči 

širjenje bolezni in gredo preventivno v karanteno vsi, ki so bili v stiku z njim. 

 

4. V primeru, da ste starši pozitivni na testu za Covid-19, takoj vzamete otroke iz šole. V tem 

primeru so otroci doma v karanteni 10 dni. Če se v tem času pri njih razvijejo simptomi, 

kontaktirajte zdravnika in ravnate v skladu z njegovimi navodili. 

 

V primeru, da ste bili na hitrem testu pozitivni, vas napotijo še na PCR test. Če se pokaže, da 

ste negativni, se otroci naslednji dan vrnejo v šolo. 

 

5. NOŠENJE MASK je obvezno za vse učence od 6. razreda osnovne šole oziroma od 

dopolnjenega 12. leta starosti ves čas pouka in za učence od 1. do 5. razreda, ko niso v 

matični učilnici. Vsak teden sproti bomo sledili navodilom, ki jih bo sprejela Vlada RS. 

 

Ravnateljica: Ana Nuša Kern, prof. 
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