
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rogatec, 17.11.2021 

 

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V VIZ OŠ ROGATEC 

 

                                                              I. 

 

(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro 

identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s 

tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom. 

 

(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe 

samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2. 

 

                                                             II. 

 

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka v prostorih vzgojno 

izobraževalnega 

zavoda za vse učence osnovne šole. 

 

(2) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je obvezno in brezplačno. 

 

(3) Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, 

sredah in petkih. V kolikor je učenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se 

testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 

 

(4) Samotestiranje se izvaja v razredu, kjer imajo učenci prvo učno uro. Pooblastilo za izvajanje 

nadzora nad samotestiranjem imajo vsi strokovni delavci šole. 

 

(5) Učencu pripada za samotestiranje 15 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma 

njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s 

potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod. Šola testov za samotestiranje učencev ni dolžna 

priskrbeti. 

 

(6) Samotestirajo se učenci, ki niso bili polno cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso bili 

polno cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev. 

 

 

                                                             III. 

 

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARSCoV- 

2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. Samotestiranje se izvaja skladno z navodili 

proizvajalca. 

 

(2) V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom. 
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                                                             IV. 

 

(1) Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne 

okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo njegovi starši oziroma 

zakoniti zastopniki učenca poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo 

napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila. 

 

(2) Učenci test izvedejo v razredu, kjer imajo 1. šolsko uro. 

Samotestiranje se izvede tako, da je med prisotnimi osebami zagotovljena zadostna 

medosebna razdalja. 

 

(3) Učenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem 

predelu, tako da jim pokriva samo usta. 

 

(4) Učitelj, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in se učencu približa v neposredno 

bližino le v primeru, ko je to nujno. Ravna skladno z navodili pooblaščenega specialista 

MDPŠ, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih 

mestih. 

 

(5) Učenec si pred pričetkom postopka umije roke. Na čisto delovno površino položi brisačko 

za enkratno uporabo na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja. 

 

(6) Po opravljenem testiranju po potrebi prebriše uporabljeno površino mize. Na koncu 

brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko plastično vrečo za zbiranje 

odpadkov. 

 

(7) Po opravljenem testiranju si učenec umije/razkuži roke. Učitelj pregleda rezultate samotestiranja. 

 

(8) Po vsaki skupini, ki izvede samotestiranje je treba prostor dobro prezračiti. V primeru, da je kateri 

izmed upravičencev pozitiven je treba prostor dodatno očistiti oz. razkužiti. 

 

(9) Odpadke pri izvajanju samotestiranja je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati. 

Vsebine vreče se ne tlači. Vrečo je treba namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati 

ter označiti, postavi se je ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani 

vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke. 

 

                                                                  V. 

 

(1) V primeru pozitivnega rezultata bo učenec, ki ima pozitiven test, premeščen v izolacijsko sobo 

( kabinet 2. VIO v MŠ, knjižnica v PŠ Donačka Gora in kabinet v PŠ Dobovec)), kjer bo skupaj 

z nadzornim učiteljem počakal na starše. Starše o pozitivnem testu samotestiranja obvesti 

razrednik učenca , katerega test je pokazal pozitiven rezultat. 

(2) V nadaljevanju šola ukrepa z veljavnimi navodili NIJZ-ja, po pozitivnem rezultatu 

potrditvenega testa c PCR metodo. 

(3) V primeru negativnega PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka. 

 

                                                                   VI. 

 

 

(1) Šola ima zbrana soglasja ali nesoglasja staršev o samotestiranju otrok. Soglasja ali nesoglasja 

hranijo  razredniki na enak način, kot ostala soglasja staršev.  
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(2) Podatek o številu samotestiranih na določen dan je razviden iz evidence prisotnih učencev na 

tisti dan v aplikaciji Lopolis. 

(3) Učenec pogoj PCT izkaže z ustreznim dokazilom, ki ga predloži v pogled ( cepljen, prebolel, 

negativni rezultat PCR ali HAG test). Šola ne zbira dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT in ne 

vodi evidenc o učencih, ki izpolnjujejo pogoj ( varovanje osebnih podatkov). 

(4) Učenec brez izpolnjenega PCT pogoja , zaradi začasne prepovedi zbiranja v vzgojno- 

izobraževalnem zavodu, ki je določena z Odlokom, ne sme biti v prostorih šole. 

(5) Šola lahko, čeprav to Odlok ne določa, izjemoma dovoli sodelovanje staršev pri izvajanju 

samotestiranja učencev prvega VIO. 

 

 

 

 

Alenka Virant 

Ravnateljica VIZ OŠ Rogatec 

 

 

 


