Spoštovani starši,
od 19. 1. 2022 velja sprememba Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/22), iz katere izhaja, da se učenca, ki je bil
v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, ne napoti oziroma se mu ne odredi ukrep karantene
na domu.
Do zdaj je namreč veljala ureditev, da je v primeru visoko tveganega stika s povzročiteljem nalezljive
bolezni COVID-19 v šolskih prostorih v karanteno šel celoten oddelek, po novem pa preostali učenci iz
oddelka ostajajo v šoli in še naprej obiskujejo pouk, pod pogojem, da se bodo sedem dni redno
samotestirali v šoli.
Ni pa se potrebno samotestirati tistim, ki:
•

so preboleli covid-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo več kot 10 in manj kot 45 dni,

•

so preboleli covid-19 in bili ustrezno cepljeni (z 2. odmerkom cepiva),

•

predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Kljub tem določilom pa prosimo za razumevajoče sodelovanje in PRIPOROČAMO, da se vsakodnevno
samotestirajo tudi zgoraj naštete skupine učencev, ki izpolnjujejo pogoj za izjeme od karantene, saj
vemo, da se okužbe v tem obdobju hitro širijo v vseh skupinah. Z vsakodnevnim samotestiranjem bomo
preventivno začeli v vseh oddelkih še preden bo dokončno znan rezultat PCR testiranja otroka (trenutno
čakanje na rezultat je do 48 ur), ki je verjetno okužen, zato naj učenci začnejo s prinašanjem kompletov
za samotestiranje takoj, ko se v oddelku pojavi pozitiven rezultat sošolca na samotestiranju.
V kolikor se kateri od staršev ne strinja, da bi otrok v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s
povzročiteljem COVID-19 v šoli vsakodnevno opravljal samotestiranje in ni izjema od karantene, naj
otrok za ta čas ostane doma. Svojo odločitev sporočite otrokovemu razredniku.
V primeru, da pa bo v posameznem oddelku vseeno prišlo do potrjenih več kot 30% okužb v obdobju 14
dni, bomo morali razred napotiti v karanteno in pouk organizirati na daljavo. Prosimo, da se otroci po
vrnitvi iz take 7-dnevne karantene na predvečer prihoda v šolo samotestirajo že tudi doma.

V primeru, da do okužbe v oddelku ne pride, kar si vsi želimo, ostaja v veljavi 3x tedensko testiranje kot
do sedaj. V primeru, da je učenec na dneve samotestiranja odsoten, samotestiranje opravi takoj
naslednji dan, ko se vrne v šolo. Samotestirati se ni potrebno učencem, ki:
•

so ustrezno cepljeni,

•

so preboleli COVID v obdobju zadnjih 6 mesecev,

•

so cepljeni in so preboleli lahko tudi v daljšem obdobju od 6 mesecev,

•

imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa ali
rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od vzema brisa..

Za samotestiranje v šoli je potrebno soglasje staršev kot do sedaj. Zaradi hitrega širjenja okužba naj imajo
vsi učenci ves čas nameščene maske (zadoščajo kirurške maske, maske iz blaga niso ustrezne, razen v
primeru mlajših učencev, ko se bolj prilegajo obrazu).
Učencem po novem pripada 20 testov za samotestiranje na mesec. Prevzamete jih v lekarni. Če učenec
test pozabi doma ali če mu domači test za samotestiranje pokaže dvomljiv rezultat, mu šola nudi
nadomestni test. Če se to večkrat ponovi, se test zaračuna po vrednosti 1,74€ na test.
Starše predmetne stopnje tudi obveščamo, da se v ponedeljek pouk zopet nadaljuje v šolskih prostorih.
Verjamemo, da bomo s kupnimi močmi zmogli poskrbeti, da se bo izobraževanje nadaljevalo le v šoli,
kamor tudi sodi. Sobivanje z virusom v šolskem prostoru očitno postaja realnost in nam prinaša
neprenehne preizkušnje in spremembe pravil, na katere se moramo zelo hitro odzivati. Na tem mestu se
zato zahvaljujem vsem vam, staršem, ki s pravo mero odgovornosti pomagate, da šolski prostor ostaja
odprt, in ki prav tako poskrbite, da vaši in naši otroci tega obdobja ne bi občutili preveč stresno.
Lepo vas pozdravljam,
mag. Lucija Rakovec, ravnateljica
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