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PROTOKOL  

 
SAMOTESTIRANJE ZAPOSLENIH 

                  
 

1. Zaposleni, ki niso cepljeni z dvema odmerkoma ali preboleli COVID-19, pristopijo k 

samotestiranju na delovnem mestu. 

2. Samotestiranje se izvaja 3-krat tedensko v šoli, in sicer v ponedeljek, sredo in petek. 

3. Zaposleni se samotestirajo pred pričetkom dela na delovnem mestu. 

4. Zaposleni beležijo rezultate samotestiranja v svoj evidenčni list, ki ga hranijo v pisarni Ane Aškerc. 

Evidenčni list je viden samo njim in vodstvu šole.  

5. Samotestirajo se zaposleni, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli COVID-19 in je od 

okužbe minilo več kot šest mesecev. Zaposleni predložijo dokaze, ki dokazujejo izjemo pri 

samotestiranju. 

6. Pogoj za samotestiranje je, da se zaposleni počuti zdrav, da je brez znakov akutne okužbe dihal 

ali prebavil.  

7. Zaposleni komplete za samotestiranje dvignejo vsak petek tajništvu za naslednji teden. 

8. 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. 

POMEMBNO: 

1. V primeru pozitivnega rezultata pri samotestiranju zaposleni obvestijo vodstvo šole. Dolžni so 

poziteven rezultat samotestiranja potrditi s PCR testom, zato obvestijo osebnega zdravnika, ki bo 

ga bo napotil na PCR testiranje.  

2. Zaposleni ne pride na delovno mesto, ampak počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. 

3. V primeru pozitivnega rezultata zaposleni obvesti vodstvo, ki ravna v skladu z navodili NIJZ, sam 

pa se ravna v skladu z navodili osebnega zdravnika. 

4. V primeru negativnega PCR testa zaposleni pride v šolo na svoje delovno mesto. 

 

Ravnateljica: Ana Nuša Kern, prof. 
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DODATEK K PROTOKOLU 

 

 

1. Karantena se skrajša na dobo 7 dni.  

2. Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive 

bolezni COVID-19 se je spremenil tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja 

tudi za tiste, ki so zaposleni ali delo opravljajo na drugi pravni podlagi v dejavnosti zdravstva, 

socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od 

visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje 

s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem 

mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2. 

3. Rezultati vsakodnevnega samotestiranja se prav tako beležijo v evidenčnem listu. 
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