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PROTOKOL SAMOTESTIRANJA IN NOŠENJA MASK NA OŠ SOLKAN
1. OSNOVA ZA OBLIKOVANJE PROTOKOLA
Okrožnica: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in dodatne usmeritve ( UL RS, št. 177/21) z
dne 12. 11. 2021.
Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/pdf/2021/Ur/u2021177.pdf.
2. DOLOČILA, KI ZAČNEJO VELJATI V SREDO 17. 11. 2021
- Učenci OŠ se OBVEZNO samotestirajo s testi HAG za samotestiranje trikrat tedensko v vzgojnoizobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. Pooblaščena oseba preveri
rezultate samotestiranja.
- Samotestiranje NI OBVEZNO za učence, ki so cepljeni ali so preboleli okužbo in je od tega
minilo manj kot 180 dni.
- Starši ali skrbniki podajo predhodno pisno soglasje ali nesoglasje k izvajanju samotestiranja s
testi HAG za samotestiranje.
- Učencem, ki niso cepljeni in niso preboleli okužbe in se ne testirajo, se začasno prepove
zbiranje v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Ti se izobražujejo na daljavo.
- Učenci, ki se samotestirajo ter izpolnjujejo pogoje PCT, se lahko udeležujejo tudi obšolskih
dejavnosti.
3. POTEK SAMOTESTIRANJA NA OŠ SOLKAN
- Učenci se samotestirajo trikrat tedensko (ponedeljek, sreda, petek) 1. šolsko uro.
- Učenci za samotestiranje uporabljajo teste HAG za samotestiranje, ki so jih prevzeli v lekarni
(15 testov).
- Učenci samostojno opravijo samotestiranje. V pomoč so navodila na infografiki s strani NIJZ
oz. navodila proizvajalca HAG-testa.
- Če je učenec na dan testiranja odsoten, samotestiranje opravi tisti dan, ko se vrne v šolo v
pisarni pomočnice ravnatelja.
- Samotestirajo se samo zdravi učenci. Če ima učenec bolezenske znake ostane doma, starši pa
se o nadaljnjih korakih posvetujejo z osebnim zdravnikom.
- V času samotestiranja učenec umakne masko z nosnega predela, opravi samotestiranje in si
masko ponovno nadane prek nosu.

- Osebe, pooblaščene za nadzor, so učitelji, ki imajo v dneh testiranja prvo uro pouka v
posameznih oddelkih.
- Učitelj, ki spremlja testiranje, ima ves čas prek obraza zaščitno masko in se učencu približa le,
ko je to NUJNO potrebno.
4. POSTOPEK SAMOTESTIRANJA
Učenec:
- pred začetkom samotestiranja si umije roke,
- čisto papirnato brisačko položi na čisto delovno površino, kamor odloži ves material, potreben
za samotestiranje,
- po opravljenem testiranju počisti delovno površino in ves uporabljen material odvrže v temu
namenjeno vrečko za smeti,
- po opravljenem testiranju si umije in razkuži roke.
5. ČIŠČENJE IN PREZRAČEVANJE
- Učitelj, ki nadzoruje samotestiranje, vrečko z odpadnim materialom skupaj s košem, odloži
pred vrata učilnice.
- Hišnik/čistilec zavezane vreče pobere, jih ustrezno opremi in shrani ter koše za smeti opremi
z novimi vrečkami.
- Prostor se po samotestiranju obvezno prezrači.
6. REZULTATI SAMOTESTIRANJA IN NADALJNI POSTOPEK
Učenec, ki ima negativen rezultat na HAG-testu za samotestiranje, nemoteno nadaljuje s
poukom.
Učenec, ki ima pozitiven rezultat na HAG-testu za samotestiranje, je napoten v izolacijo*, kjer
počaka do prihoda staršev ali skrbnikov.
Nadaljnje postopanje ob pozitivnem rezultatu HAG-testa:
- Starše ali skrbnike pokliče ravnatelj oz. oseba, ki jo pooblasti.
- *Prostor za izolacijo učencev:
razredna stopnja OŠ Solkan: učilnica 5. c v mansardi,
predmetna stopnje OŠ Solkan: kabinet DSP ob učilnici gospodinjstva
POŠ Grgar: kabinet DSP
POŠ Trnovo: šolska zbornica
- Starši ali skrbniki kontaktirajo osebnega zdravnika ali se sami naročijo na PCR-test.
- Učenec do izvida PCR-testa ostane doma v samoizolaciji.
- Starši ali skrbniki sporočijo ravnatelju ali pooblaščeni osebi rezultat PCR-testa.
- Ravnatelj ali pooblaščena oseba nadaljuje postopek ukrepanja v skladu z navodili NIJZ.
- Če je izvid PCR-testa negativen, učenec nemoteno nadaljuje s poukom.

7. PROTOKOL NOŠENJA ZAŠČITNIH MASK
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja
prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z virusom COVID-19 z dne
28. 10. 2021 morajo vse osebe, vključene v VIZ proces, nositi zaščitno masko (četudi izpolnjujejo
pogoja PC) ves čas v prostorih zavoda (učilnice, hodniki, jedilnica, avla ipd.). Izjema je pouk
športa.
Vsak učenec uporablja svojo zaščitno masko. Če je nima ali je ta umazana/poškodovana, jo
lahko dobi zjutraj do 8.00 pri glavnem vhodu v šolo ali preko dneva v pisarni pomočnice
ravnatelja. Zaposlenim je zaščitna maska na razpolago v zbornici šole.
Za učence in zaposlene je zaščitna maska, ki jo dobijo na šoli, brezplačna.
Tako učenci kot zaposleni uporabljajo medicinske zaščitne maske.
Postopek pravilne namestitve in odstranitve zaščitne maske je prikazan na infografiki, ki je vidna
v prostorih zavoda oz. v učilnicah.
Uporabljene maske odvržemo v temu namenjen smetnjak. Pozorni smo na to, da uporabljene
zaščitne maske ne puščamo v okolju niti se drugih rabljenih zaščitnih mask ne dotikamo.
Zaposleni so dolžni opozoriti učenca, ki je brez maske ali to uporablja nepravilno.
Učenec, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more nositi zaščitne maske, mu potrdilo o
upravičenosti do gibanja brez maske izda osebni zdravnik ali pediater.
Solkan, 15. 11. 2021

Pripravila:
Heidi Jakopič, pom. ravnatelja

Ravnatelj
Marijan Kogoj
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Datum: 19. 1. 2022
DOPOLNITVE PROTOKOLA SAMOTESTIRANJA IN NOŠENJA MASK NA OŠ SOLKAN
V skladu z odločbo vlade RS t dne, 17. 1. 2022 (UL RS št. 8/2002), obvestili Ministrstva za zdravje z dne,
19. 1. 2022 in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne, 18. 1. 2022 se v izogib pošiljanju
oddelkov v karanteno oz. pouku od doma izvajano samotestiranja v oddelkih, kjer so bili učenci
izpostavljeni visoko rizičnemu stiku. Kar pomeni, da se učenci vsakodnevni samotestirajo v času 7 dni od
zadnjega visoko rizičnega stika.
Izjema so naslednji učenci, ki so:
- preboleli okužbo s Covid – 19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,
- preboleli Covid - 19 in bil cepljen z drugim odmerkom cepiva,
- predložili dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejše od 24 ur od odvzema brisa,
- bili tri krat cepljeni.
Zgornja navodila veljajo tudi za zaposlene, ki so bili v visoko rizičnem tisku z okuženo osebo.
Pripravila:
Heidi Jakopič,
pomočnica ravnateljica
Ravnatelj
Marijan Kogoj

