OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH
GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA

Preserje pri Radomljah, 17. 11. 2021

PROTOKOL
SAMOTESTIRANJE UČENCEV

1. Učenci pristopijo k samotestiranju s podpisano izjavo za izvajanje prostovoljnega samotestiranja.
2. Samotestiranje poteka za VSE učence osnovne šole.
3. Samotestiranje se izvaja 3-krat tedensko v šoli, in sicer v ponedeljek, sredo in petek.
4. Učenci se samotestirajo preduro, če jo imajo na urniku, ali 1. uro. Učitelji, ki izvajajo pouk na to
uro, podatke o številu posredujejo vodstvu
5. Učencu pripada 15 testov na mesec. Teste za samotestiranje starši dvignejo v lekarni.
6. Samotestirajo se učenci, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli COVID-19 in je od
okužbe minilo več kot šest mesecev. Učenci predložijo dokaze, ki dokazujejo izjemo pri
samotestiranju.
7. Pogoj za samotestiranje je, da se učenec počuti zdrav, da je brez znakov akutne okužbe dihal ali
prebavil.
8. Učenci bodo prejeli komplete za testiranje (testno ploščico, bris za enkratno uporabo, plastenko z
ekstrakcijskim pufrom in pokrovček za epruveto) ter navodila za uporabo. Vsaka enota (vrečka s
petimi kompleti) je označena z napisom: »izredno odobreno za samotestiranje, za izvajanje
posebnega presajalnega programa«.
9. Odpadki pri izvajanju prostovoljnega testiranja se spravijo v vrečko in zavežejo. Vrečo se nato
namesti v drugo plastično vrečo in pospravi na varno mesto ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni
dostopna otrokom. Tam počaka 72 ur, nato se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne
odpadke.
10. V primeru, da učenec nima s seboj testa, si ga izposodi v tajništvu.
11. Samotestiranje poteka na začetku ure. Učenci si pripravijo pripomočke, pred tem razkužijo mizo
in roke.
POMEMBNO:
1. V primeru pozitivnega rezultata pri samotestiranju se učenca izolira in pokliče starše, ki pridejo po
učenca. Starši so dolžni otroka peljati na PCR, zato obvestijo osebnega zdravnika, ki bo napotil
učenca na PCR testiranje.
2. Učenec ne pride v šolo, ampak počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji.
3. V primeru pozitivnega rezultata starši obvestijo šolo, ki ravna v skladu z navodili NIJZ (možna
karantena za visoko rizične kontakte učenca), sam otrok pa se ravna v skladu z navodili
osebnega zdravnika.
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4. Ravnatelj oddelku odredi delo na daljavo za dobo 10 dni, NIJZ odreja karantene.
5. V primeru negativnega PCR testa učenec pride v šolo.

6. Na spletni strani NIJZ so posredovana navodila za samotestiranje in informacije o možni
karanteni za ves oddelek.
Ravnateljica: Ana Nuša Kern, prof.
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Preserje pri Radomljah, 19. 1. 2022

DODATEK K PROTOKOLU

1. Karantena se skrajša na dobo 7 dni. Karanteno odredi NIJZ, ravnatelj šolanje na daljavo.
2. Učenci, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gredo v karanteno
takrat, kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev v
roku 14 dni. Od 1. potrjenega primera s PCR v oddelku se morajo učenci v obdobju sedmih
dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli.
3. Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno,
če izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene: to
pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45
dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni ali predložijo dokazilo o negativnem
rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.
4. Osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT.
5. S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le
15, kot je veljalo doslej.
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