Celje, 4. 2. 2022

PROTOKOL V PRIMERU POTRJENE OKUŽBE S SARS-COV-2 PRI DIJAKU - dopolnitev

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 HAG ali 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 HAG ali PCR test.
Če je HAG ali PCR test dijaka pozitiven, ga le-ta pošlje razredniku. Razrednik vzpostavi kontakt s
starši, ki potrdijo testiranje dijaka.
Razrednik obvesti ravnateljico takoj, ko so izpolnjeni vsi prejšnji postopki. Ravnateljici sporoči tudi
zadnji rizični stik z dijaki.
Razrednik zbira in hrani naslednje podatke:
-

kopijo dijakovega pozitivnega testa;
datum zadnje prisotnosti dijaka v razredu;
datum zaključka izolacije
imena in priimke dijakov, ki niso bili v stiku z okuženo osebo;
imena in priimke dijakov, ki so izjeme od karantene (priloga).

3. POSTOPEK UKREPANJA RAVNATELJICE
Ravnateljica skladno s svojimi pristojnostmi za oddelek določi 7-dnevno samotestiranje oziroma
spremeni obliko pouka v pouk na daljavo. V sodelovanju z razrednikom določi trajanje pouka na
daljavo.
Ravnateljica o tem obvesti oddelek in oddelčni učiteljski zbor.
Ravnateljica pripravi pismo za obveščanje staršev in 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.
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Ravnateljica:
Saša Silovšek

Izjeme od karantene
V karanteno na domu se napoti vse osebe, ki so bile v visoko rizičnem stiku z okuženo osebo.
Od 10. januarja 2022 so po visoko tveganem stiku s povzročiteljem covida-19 osebe napotene
v 7-dnevno karanteno. Izjema od karantene je oseba, ki:


je prejela poživitveni odmerek cepiva Pfizer ali Moderna (torej je prejela tri
odmerke cepiva (zadnji odmerek mora biti Pfizer oz. Moderna) ali kot 1. odmerek
prejela Janssen in kot 2. odmerek Pfizer oz. Moderna),



je prebolela covid-19, kar dokazuje s pozitivnim rezultatom testa PCR, ki je starejši
od 10 dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,



je prebolela covid-19, kar dokazuje s pozitivnim rezultatom testa PCR, ki je starejši
od 10 dni, in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Pfizer, Moderna, Sputnik,
Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, cepiva Covishield ali cepiva Covaxin oziroma
kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek cepiva Janssen.

