
 
 

 

IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA V RAZMERAH POVEZANIH S 

COVID-19 

 

V šolske prostore smejo vstopiti le zdravi učenci, zaposleni in drugi obiskovalci (brez 

znakov akutne okužbe dihal). 

Simptomi oz. znaki bolezni covid-19  
Najpogostejši simptomi oz. znaki bolezni covid-19 so slabo počutje, prehladni znaki, 

kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa in 

bolečine v žrelu. 

1) Odzivanje na sum okužbe s SARS-CoV-2 

Če učenec v času bivanja v šoli zboli oz. kaže znake/simptome – sum okužbe:  

- Če zboli učenec z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19, v skladu s 
šolskimi pravili, šola obvesti starše po telefonu. Učenec počaka starše v izolaciji 
(garderoba pri vhodu za učence).  
 
- Z učencem počaka svetovalna delavka, ki je takrat na razpolago ali pomočnica 

ravnatelja v predprostoru šole. Z ostalimi učenci je učitelj, ki je takrat prisoten v 

razredu. 

 

- Učenec in zaposleni, ki je v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe 
(maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.).  
 
- Učenec naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik (sanitarije v 2. vhodu), 
ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug.  
 
- Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom učenca.   
 
- Če zdravnik napoti učenca na testiranje in je izvid testa negativen, dobi navodila za 
zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena. Ukrepi 
znotraj VIZ niso predvideni.  
 
- Če zdravnik napoti učenca na testiranje in je izvid testa pozitiven, dobi navodila za 
zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o tem obvestijo VIZ: pokličejo v 
tajništvo oz. razredničarko. Vodstvo VIZ postopa skladno z usmeritvami Odzivanje na 
potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.  
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- Prostore VIZ (učilnica, sanitarije…), kjer se je gibal oboleli učenec s covid-19, se 
temeljito prezrači ter očisti in razkuži predvsem površine, ki se jih je dotikal (pipe, 
vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.). Priporočila Navodila za čiščenje in razkuževanje 
prostorov izven zdravstvenih ustanov v katerih se je zadrževal so dostopna na strani 
NIJZ.   
 

Če zaposleni v času bivanja v šoli zboli oz. kaže znake/simptome – sum okužbe:   

- Če zboli zaposleni z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19, se 

nemudoma umakne iz pedagoškega procesa. Obvesti pomočnico ravnatelja, ki uredi 

nadomeščanje (učitelji, varuhi). Če mu zdravstveno stanje dopušča, odide domov, pri 

tem ne uporablja javnega prometa. V primeru, da pri tem potrebuje pomoč, le-to 

počaka v izolaciji (garderoba pri vhodu za učence). 

 

- Zaposleni in zaposleni, če je v času izolacije v stiku z njim, naj upoštevata vse 
preventivne ukrepe (maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.).  
 
- Zaposleni naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času 
ne uporablja nihče drug.  
 
- Zaposleni se posvetuje z izbranim osebnim zdravnikom.  
 
- Če zdravnik napoti zaposlenega na testiranje in je izvid testa negativen, dobi 
navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je 
zaključena. Ukrepi znotraj VIZ niso predvideni.  
 
- Če zdravnik napoti zaposlenega na testiranje in je izvid testa pozitiven, dobi 
navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. O tem obvestijo VIZ 
skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo VIZ postopa skladno z 
usmeritvami Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.  
 
- Prostore VIZ, kjer se je gibal oboleli zaposleni s covid-19, se temeljito prezrači ter 
očisti in razkuži predvsem površine, ki se jih je dotikal (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke 
vrat itd.). Priporočila Navodila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven 
zdravstvenih ustanov v katerih se je zadrževal so dostopna na strani NIJZ.   
 

2) Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2 

Postopek odzivanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v osnovni šoli: 

 

1. korak: potrebnost ukrepanja 
  

Ukrepanje je potrebno v primeru, da je bila oseba (učenec, zaposleni), pri kateri je 
potrjena okužba s SARS-CoV-2, v obdobju njene kužnosti, vključena v vzgojno-
izobraževalni proces znotraj zavoda.  



V nasprotnem primeru ukrepanje ni potrebno.  
 

2. korak: prepoznava kontaktov 

 
Išče se vse kontakte ali čim več le-teh (sošolci, strokovno osebje, morebitne druge 
osebe), ki jih je pri vzgojno-izobraževalnem procesu znotraj zavoda imela oseba s 
potrjeno okužbo za obdobje kužnosti osebe in kontakte, ki jih je imela oseba s 
potrjeno okužbo pri organiziranem prevozu (avtobus, kombi), če ga uporablja. 
Na šoli pripravimo seznam vseh oseb, s katerimi je bila okužena oseba v stiku (tesen 
kontakt in visoko rizični tesni kontakt). 
 
 

3. korak: opredelitev visoko rizičnih tesnih kontaktov (VRK) 

 
Kriteriji za določitev VRK pri učencih:  
Vsi sošolci iz matičnega oddelka in učitelj oddelka, drugo strokovno osebje, ki je bilo 
skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut in sopotniki pri 
organiziranem prevozu (dva sedeža na vse strani okrog osebe s potrjeno okužbo).  
 
Kriteriji za določitev VRK pri zaposlenih:  
neposredni stik (face-to-face) manj kot 2 m več kot 15 min, drugi fizični stik ali stik z 
izločki (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov), bivanje v zaprtem 
prostoru več kot 15 min (učilnica, zbornica, kabinet, čajna kuhinja), druženje (skupna 
malica, druženje pri isti mizi) in potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji 
manj kot 2 m. 
  

 

4. korak: obveščanje prepoznanih kontaktov 

 

Vse prepoznane kontakte v 2. koraku je treba obvestiti glede na vrsto stika: 

 

Tesni kontakti:  
Starše sošolcev se obvesti, da je bil njihov otrok v stiku z osebo s potrjeno okužbo, 
ki ne predstavlja visokega tveganja in sošolci še naprej obiskujejo šolo.  
Obvesti se tudi zaposlene, da so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo, ki ne 
predstavlja visokega tveganja in še naprej hodijo v službo. 
Vsem kontaktom se pošlje pripravljen dopis. Vsi kontakti morajo upoštevati Navodila 
osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2, ki so dostopna na strani NIJZ. 

 

Visoko rizični tesni kontakti:  

Učenci: 

- starše sošolcev se obvesti, da je bil njihov otrok v tesnem stiku z osebo s potrjeno 
  okužbo in da naj se ta učenec umakne v 10-dnevno karanteno na domu, 
- ostali učenci počakajo starše v matičnem razredu, 

- z učenci čaka učitelj, ki je bil takrat prisoten v razredu ali svetovalna delavka, ki je 
  takrat na razpolago ali pomočnica ravnatelja ob upoštevanju vseh higienskih 
  ukrepov (v predprostoru razreda), 
- šola za učence v karanteni organizira pouk na daljavo. 



 
Zaposleni: 

- šola obvesti tudi zaposlene, da so bili v tesnem stiku z osebo s potrjeno okužbo, 

- zaposleni obvesti pomočnico ravnatelja, 

- zapusti šolo in se umakne v 10-dnevno karanteno na domu, 

- če je zaposleni učitelj, učence prevzame svetovalna delavka, ki je takrat na razpolago. 

 
Vsem kontaktom se pošlje pripravljen dopis. Vsi kontakti morajo upoštevati Navodila 
za karanteno na domu, ki so dostopna na strani NIJZ. 
 

5. korak: spremljanje epidemiološke situacije znotraj VIZ 
 
Znotraj vsakega zavoda je treba spremljati epidemiološko situacijo.  
Ko je v VIZ izpolnjen prvi izmed spodnjih kriterijev, ravnatelj o tem obvesti NIJZ. 
Izpolni predlogo elektronskega sporočila in jo pošlje na epi.viz@nijz.si. Epidemiolog 
bo prejeto sporočilo strokovno preučil in poklical v VIZ, če bo ocenil, da je to 
potrebno.  
 
V primeru stopnjevanja epidemiološke situacije, šola obvesti NIJZ tudi ob vsakem 
naslednjem izpolnjenem kriteriju.  
 
Kriteriji epidemiološke situacije v osnovni šoli: 
- ≥ 15 % učencev iz ''mehurčka'' ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.  

- ≥ 10 % učencev v paralelki (generaciji) ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.  

- ≥ 10 % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.  

- v ≥ 3 ''mehurčkih'' so se pojavili potrjeni primeri (tudi, če samo en v posameznem 
''mehurčku'').  

- vsak potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom.  
 
 
Vir: 

- NIJZ: Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem 
primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, Ljubljana, 30. 11. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


