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OBVESTILO 

Datum: 30. 8. 2022 

 

Spoštovani starši, 

zakorakali bomo v novo šolsko leto, v katerem pa se bomo morali še vedno ukvarjati poleg 

vzgojno-izobraževalnega dela tudi z morebitnim virusom SARS-CoV-2. 

Čeprav bo pouk potekal v šoli, lahko predvidevamo, da se bodo pojavljala različna obolevanja, 

tudi zaradi virusa SARS-CoV-2. 

Pomembno je, da še naprej upoštevamo osnovne higienske ukrepe in priporočila za 

preprečevanje prenosa virusa in širjenja ter ukrepe za samozaščitno vedenje: higiena rok, 

kašlja in kihanja, prezračevanje prostorov, upoštevanje medsebojne razdalje. Vrsta in 

intenzivnost ukrepov se bo izvajala glede na epidemiološko situacijo. 

V skladu s strokovnimi izhodišči NIJZ se bodo v šolskem letu 2022/23 učenci prostovoljno 

testirali v domačem okolju glede na njihovo trenutno telesno počutje s testi HAG za 

samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. 

V kolikor se bo okužba ugotovila, ko bo otrok že v šoli,  ali v primeru, če bo prišlo do stikov z 

obolelim s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, bo šola obvestila starše, ki bodo nadalje ustrezno 

ukrepali, kar pomeni, da takoj kontaktirajo osebnega zdravnika oz. pediatra. Kontakti obolelih 

bodo spremljali svoje zdravstveno stanje in v primeru pojava  simptomov/znakov okužbe s 

SARS-CoV-2 ostali doma. Če je rezultat negativen, se učenec vrne v šolo, če pa je pozitiven, 

učenec upošteva napotke zdravnika, starši pa o pozitivnem izvidu obvestijo šolo. 

Ministrstvo za zdravje bo za izvedbo prostovoljnega samotestiranja učencu zagotovilo 10 

testov na mesec, ki se jih bo dvignilo s kartico zdravstvenega zavarovanja (učenec tujec tudi s 

potrdilom o vpisu oziroma z osebnim dokumentom) v lekarni. Testi bodo v lekarni na voljo že 

od 29. 8. 2022 dalje. V primeru poslabšanja epidemiološke slike bo Ministrstvo za zdravje 

sproti prilagajalo število testov. V kolikor so učencem ostali testi iz lanskega šolskega leta, 

najprej porabijo le-te. 

Pouk pričnemo 1. septembra 2022 ob 8. 20. 

 1. VIO – uporablja svoj vhod, 

 2. VIO – uporablja glavni vhod levo, 

 3.VIO – uporabljajo glavni vhod desno. 
 

Vstop v šolo bo obiskovalcem in staršem omogočen zgolj po predhodnem dogovoru. 

O kakršnih koli spremembah vas bodo razredniki  sproti obveščali. 

Želimo uspešno novo šolsko leto in vas lepo pozdravljamo. 

 

Vodstvo šole z ravnateljico 


