PROTOKOL SAMOTESTIRANJA IN PREVERJANJA POGOJA PCT V ŠOLI
Vlada RS je 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. L., št. 174/2021, z dne 6. 11. 2021). Protokol samotestiranja in
preverjanja pogoja PCT je pripravljen v skladu z omenjenim odlokom in okrožnico MIZŠ (št.: 6031/2021/73, z dne 6. 11. 2021).
1. Izpolnjevanje pogoja PCT ali samotestiranje dijakov v šoli je za vse dijake obvezno in brezplačno.
Izpolnjevanje PCT pogoja lahko preveri varnostnik.
2. Za preverjanje PCT pogoja zunanjih obiskovalcev je odgovoren varnostnik, za preverjanje PCT
pogoja delavcev šole pa g. direktor, Mojmir Klovar.
3. Za preverjanje PCT pogoja in izvedbo samotestiranja so odgovorni zadolženi učitelji - v
priloženem seznamu. Učitelj preveri pogoj PCT in nadzira samotestiranje dijakov.
4. Preverjanje in izvajanje samotestiranja se izvaja ob ponedeljkih, sredah in petkih prvo uro pouka
posameznega oddelka – priloženi seznam.
5. Potek samotestiranja:
- vsi dijaki se posedejo v učilnico in ohranjajo največjo možno razdaljo;
- dijaki se samotestirajo s testi, ki so jih prinesli v šolo;
- pri tem si na mizo namestijo papirnato brisačko;
- pri izvedbi samotestiranje si dijaki masko odmaknejo navzdol samo v nosnem predelu, usta
ostanejo pokrita;
- dijaki odčitajo teste;
- dijaki odložijo odpadke v plastično vrečko; odpadke zbira dežurni dijak, jih vloži v še eno
vrečko, jo zaveže in postavi pred vrata učilnice.
6. V kolikor dijak nima s sabo dokazila o PCT pogoju, se samotestira. Test si izposodi pri učitelju, ki
je zadolžen za samotestiranje, in mu ga naslednji teden tudi vrne.
7. V kolikor dijak pozabi test doma, si ga prav tako izposodi pri učitelju, zadolženemu za
samotestiranje, in mu ga prihodnji teden vrne.
8. Opravljeno samotestiranje dijak izkaže z evidenčnim listom, ki ga hrani pri sebi, ko se nahaja v
prostorih šole.
9. V kolikor so vsi testi negativni, dijaki nadaljujejo s poukom.
10. V kolikor ima dijak pozitiven rezultat testa, takoj zapusti učilnico in odide v izolacijsko sobo,
pokliče starše in se naroči na PCR bris na elektronski naslov: pcr.hitritesti@zd-celje.si s sledečimi
podatki: ime in priimek, rojstni podatki, tel. številka in obvezno fotografija pozitivnega hitrega
testa. Dijak bo termin za odvzem PCR brisa prejel takoj nazaj na svoj elektronski naslov.
11. Izolacijska soba na Kosovelovi je kozmetična učilnica, na Ljubljanski pa kabinet 2-A.
12. Vsi nadaljnji postopki so opisani v protokolu v primeru okužbe.
13. V primeru, da dijak ne izpolnjuje pogoja PCT in se ne želi samotestirati, ga napotimo domov.
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