Spoštovani starši!

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (Uradni list RS
št. 177/2021 in 174/2021).
Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje učencev s hitrimi testi antigenskimi testi na
SARS-CoV-2 trikrat tedensko v prostorih šole po protokolu, ki je objavljen na šolski spletni. Predvidoma se
bo testiranje izvedlo o ponedeljkih, sredah in petkih 1. šolsko uro, 6 .r v sredo ali petek pred začetkom
plavanja. V primeru, da bo ob teh dnevih vaš otrok odsoten, se bo testiral na dan, ko se vrne v šolo.
Učenci postopek samotestiranja izvedejo samostojno, učitelj rezultat samotestiranja preveri.

.
Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah (ob predložitvi kartice zdravstvenega
zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta). Učenci teste na dan testiranja
prinesejo s seboj v šolo. V primeru, da bo otrok test pozabil, ga bo izjemoma dobil v šoli.

Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, nas prosim o tem obvestite s pisnim potrdilom,
saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati. Otrok potrdilo prinese razredniku,

Soglasje naj vaš otrok v šolo prinese do torka, 16. 11. 2021 in ga odda razredniku/ razredničarki.
V primeru, da šola soglasja ne prejme, se smatra, da soglasje k samotestiranju ni bilo dano in učencu ne
bomo smeli dovoliti udeležbe pri pouku v šoli. Njegovo vzgojno-izobraževalno delo bo moralo potekati na
daljavo. Enako velja tudi za tiste učence, katerih starši soglasja k testiranju ne boste dali. Ti učenci bodo
morali začasno ostati doma, zanje bo pouk potekal na daljavo (Uradni list RS št. 138/2.) Šola bo pouk na
daljavo organizirala v skladu s svojimi zmožnostmi.

Prosimo vas, da se z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v
pomoč video na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da
otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi izvesti tudi sam.

V primeru pozitivnega rezultata testiranja, bo učitelj pospremil vašega otroka v izolirno sobo, kjer bo v ob
prisotnosti učitelja počakal na vaš prihod. O izidu pozitivnem rezultatu samotestiranja vas bomo obvestili
po telefonu. Prosimo, da po otroka pridete v najkrajšem možnem času.

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju za napotitev na PCR testiranje, starši
oziroma njegovi zakoniti zastopniki nemudoma kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika, ali ga
nemudoma naročijo na PCR testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe, brez
predhodnega obveščanja osebnega zdravnika.
Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji.
V primeru pozitivnega PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja šole oziroma
osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.
Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z navodili
NIJZ. Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.

Kljub težkim razmeram si strokovni delavci želimo, da pouk poteka v šoli, v varnem, zdravem
spodbudnem okolju. Potrudimo se SKUPAJ, da nam to uspe.

in

Lepo pozdravljeni.

mag. Boštjan Mohorič,
ravnatelj
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