Obveščamo vas, da zaradi sprememb vladnih odlokov, jutri v sredo, 19. 1. 2022, prihaja do
sprememb v postopanju šol in karanten v primeru potrjene okužbe pri učencu ali zaposlenemu.
Podrobnejše informacije lahko preberete v okrožnici MIZŠ, ki jo prilagam.
Povzetek sprememb je:
1. V primeru visokorizičnega stika, zaposlenemu (učitelju) ni potrebno v karanteno, če nadaljnih
sedem dni vsakodnevno opravlja samotestiranje in pri svojem delu uporablja zaščitno
masko tipa FFP2 ali izpolnjuje druge z odlokom določene izjeme od karantene.
2. V primeru visokorizičnega stika učencev, velja, da jim prav tako ni potrebno v karanteno, če v
obdobju sedem dni po stiku opravijo vsakodnevno testiranje v šoli. V skladu z aktualnim
odlokom (Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21,
200/21 in 2/22), gre za novo izjemo od karantene zaradi visoko tveganega stika za učence
izključno v primeru, ko je do tega stika prišlo v času vzgojno izobraževalne dejavnosti,
torej v šoli.
Če je imel učenec visoko tvegani stik izven šole (tudi doma), je napoten v karanteno z skladno s
splošnimi postopki in ne obiskuje pouka. V tem primeru so do izjeme opravičeni edino učenci, ki
so preboleli Covid-19 in je od pozitivnega rezultata testa minilo manj kot 45 dni ali so preboleli
Covid-19 in/ali bili ustrezno cepljeni
3. Učence se napoti v karanteno le v primeru, ko je v posameznem oddelku potrjena okužba pri
več kot 30% otrok.
4. Učencem se (na podlagi 2. točke tega obvestila) ni potrebno vsakodnevno testirati, če so
preboleli in od pozitivnega PCR testa še ni minilo več kot 45 dni in v primeru da so preboleli in bili
ustrezno cepljeni.

Prosimo vas, da razrednikom in na ravnateljev elektronski naslov
(franci.hocevar@guest.arnes.si) dosledno sporočate potrditev okužbe na PCR testiranju, saj
vsaka potrditev vpliva na organizacijo dela v šoli.
Želim vas tudi opozoriti, da v primeru odsotnosti učenca zaradi okužbe ali karantene sami
odjavljate šolsko prehrano na elektronski naslov maja.stepancic@guest.arnes.si. Na šoli bomo
odjavo izvedli le za učence oddelkov, ki jih bomo odredili pouk na daljavo oz. karanteno (kjer bo
več kot 30% okužb).
V skladu z navodili MZ učenci rezultat testiranja zunaj šole izkazujejo le s potrdilom
opremljenim s QR kodo.

