Celje, 19. 1. 2022

PROTOKOL V PRIMERU POTRJENE OKUŽBE S SARS-COV-2
1. POTREBNOST UKREPANJA
Ukrepanje je potrebno v primeru, da je bila oseba, pri kateri je potrjena okužba s SARS-CoV-2, v obdobju njene
kužnosti, vključena v vzgojno-izobraževalni proces znotraj zavoda, to pa je 2 dni pred pojavom simptomov
oziroma 2 dni pred pozitivnim PCR testom.

2. POSTOPEK UKREPANJA RAZREDNIKA
Če dijak razrednika obvesti, da je bil pozitiven na hitrem testu ali pri samotestiranju, še ne ukrepamo. Dijaka
napotimo na PCR test.
Če je PCR test dijaka pozitiven, ga le-ta pošlje razredniku. Razrednik vzpostavi kontakt s starši, ki potrdijo
testiranje dijaka. Dokumentacijo hrani razrednik.
Razrednik obvesti ravnateljico takoj, ko so izpolnjeni vsi prejšnji postopki. Staršem pošlje sporočilo, ki mu ga
posreduje ravnateljica.
V obdobju 14 dni od zadnjega visoko tveganega stika razrednik zbira podatke o okužbah dijakov. Za potrditev
okužbe velja samo pozitiven PCR test.
V primeru, da se v tem časovnem obdobju pojavi okužba pri več kot 30 % dijakov iz oddelka, to sporoči
ravnateljici. Priloži tudi seznam dijakov in datume potrjenih PCR testov za posameznega dijaka.

3. POSTOPEK UKREPANJA VODSTVA ŠOLE
Ravnateljica o visoko tveganem stiku obvesti vse udeležene dijake in učitelje. Razrednikom pošlje obvestilo za
starše. V tem primeru se morajo vsi dijaki vsakodnevno samotestirati v šoli, in sicer v obdobju sedmih dni od
visoko tveganega stika. Izjemam od karantene se ni potrebno samotestirati, je pa priporočljivo.
Navodila za samotestiranje dijakov v primeru visoko tveganega stika bodo prejeli zadolženi učitelji s strani
pomočnika ravnateljice.
V primeru, ko je v posameznem oddelku v časovnem obdobju 14 dni potrjena okužba pri več kot 30 % dijakov,
ravnateljica odredi za oddelek pouk na daljavo.
V primeru odreditve pouka na daljavo ravnateljica obvesti dijake in oddelčni učiteljski zbor in pripravi pismo za
obveščanje staršev, ki ga posreduje razredniku. Razrednik obvesti starše dijakov.

4. OBVEŠČANJE EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE NIJZ
Ravnateljica oziroma oseba pooblaščena s strani ravnateljice zbere podatke in o visoko rizičnih kontaktih
obvesti NIJZ, ki preveri podatke in odredi dijakom karantene ter jih tudi pisno obvesti. Pooblaščena oseba za
pripravo osebnih podatkov za NIJZ je Polona Lešar.

Ravnateljica:
Saša Silovšek
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