PROTOKOL ODZIVANJA OB POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE
S SARS-COV-2 V ZAVODU
DOKUMENT JE INTERNA PRILOGA ZAVODA K
» NAVODILOM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM ZAVODOM (VIZ) IN DIJAŠKIM
DOMOVOM (DD) OB SUMU ALI POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S SARS-COV-2 V
ZAVODU«
(IZDANIM NA NIJZ v.1, veljavnost 1.9.2021)
Ta navodila veljajo, kadar so v VIZ in DD upoštevana aktualna higienska priporočila NIJZ.
Ključno je, da se vzdržuje stalne skupine (''mehurčke''), ki se med sabo ne mešajo,
v njih pa je priporočeno vzdrževanje največje možne medosebne razdalje, ter redno
in učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov skladno s priporočili. Navodila začnejo
veljati 1.9.2021.
KORAK

AKTIVNOST

1. korak

potrebnost ukrepanja

2. korak

obvestilo staršem in preklic
izvajanja vzgoje v oddelku
prepoznava kontaktov

3. korak
4. korak

opredelitev visoko rizičnih
tesnih kontaktov (VRK)

5. korak

obveščanje epidemiološke
službe NIJZ
spremljanje epidemiološke
situacije znotraj VIZ

6. korak

OSEBE, KI SKRBIJO ZA
POSTOPANJE
V vseh korakih postopke vodi za
otroke in zaposlene
ravnateljica, ob njeni odsotnosti
pomočnica ravnateljice za šolo
in v vrtcu pomočnica
ravnateljice za vrtec

Za otroke vse kontakte v tabelo
vpiše razrednik, za zaposlene
ravnateljica in pomočnica
ravnateljice

1. KORAK - POTREBNOST UKREPANJA (otrok/zaposlen
v VIZ s potrjeno okužbo)
Ali je otrok/zaposlen v VIZ s potrjeno okužbo obiskoval VIZ v obdobju kužnosti: 2 dni pred
pojavom simptomov (datum odvzema vzorca pri asimptomatskih) do 10 dni po pojavu
simptomov?
NE - Ni nadaljnjega ukrepanja VIZ, razen podpora otroku/zaposlenemu, ki jo
potrebuje med izolacijo s strani VIZ in vpis v TABELO KV KORAK 6.
DA - Sledite nadaljnjim korakom in vpišite obolelega v PREDPRIPRAVLJENI
SEZNAM NIJZ IN TABELO KV KORAK 6.

(Ukrepanje je potrebno v primeru, da je bila oseba, pri kateri je potrjena okužba s SARS-CoV2, v obdobju njene kužnosti, vključena v vzgojno-izobraževalni proces znotraj zavoda. V
nasprotnem primeru ukrepanje ni potrebno.)

2. KORAK – OBVESTILO STARŠEM IN PREKLIC
IZVAJANJA POUKA / VZGOJE V ODDELKU
Vodstvo VIZ obvesti starše, da se je v oddelku pojavila okužba s SARS-CoV-2, zaradi česar se
vzgoja v oddelku ne izvaja OZ. se pouk izvaja na daljavo. V najkrajšem možnem času vodstvo
VIZ izvede vse naslednje korake.
Vso nadaljnjo komunikacijo glede okužbe, to pomeni napotitev v karanteno na domu, izvede
NIJZ.

3. KORAK - PREPOZNAVA KONTAKTOV
Prepoznava kontaktov potrjenega primera v obdobju kužnosti. Potrebno je prepoznati vse
kontakte (tesne kontakte – TK in visoko rizične kontakte – VRK) ali čim več le-teh, ki jih je pri
vzgojno-izobraževalnem procesu znotraj zavoda imela oseba s potrjeno okužbo.
-

Potrebno je pridobiti informacijo, kdaj je oseba s potrjeno okužbo razvila
simptome. Obdobje kužnosti se prične 2 dni pred pojavom simptomom oz. znakov in
traja 10 dni ali več po pojavu simptomov oz. znakov bolezni.
V primeru, da je oseba asimptomatska in se je testirala samo s PCR,
potrebujemo datum odvzema vzorca za PCR. Obdobje kužnosti se prične 2 dni pred
odvzemom vzorca.
V primeru, da je oseba asimptomatska in je pozitivna pri testiranju s HAGT ali
pri samotestiranju ter je pozitiven tudi njen potrditveni PCR, potrebujemo datum
odvzema vzorca za HAGT ali samotestiranja. Obdobje kužnosti se šteje 2 dni pred
odvzemom vzorca za HAGT ali samotestiranja.

Išče se kontakte (znotraj VIZ), ki so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo v času njene kužnosti.
Kontakti so na primer sovrstniki, sodelavci, izvajalci DSP ali morebitne druge osebe, ki so bile
v stiku s kužno osebo (npr. ob združevanju skupin, izvajanju drugih nujnih aktivnosti….).
Vse identificirane kontakte ugotovljene
PREDPRIPRAVLJENI SEZNAM NIJZ.

po

kriteriju

kužnosti

navedite

v

4. KORAK - OPREDELITEV VISOKO RIZIČNIH (VRK) in
TESNIH KONTAKTOV
Izmed prepoznanih kontaktov v 3. koraku je treba prepoznati visoko rizične tesne kontakte
(VRK).
VRK okuženega otroka so vsi sovarovanci iz matičnega oddelka in vzgojitelj ter pomočnik
vzgojitelja oddelka ter drugo osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot
15 minut, razen izjem:
- strokovni delavec, ki je ob upoštevanih higienskih priporočilih in prezračevanju, ves čas
pravilno uporabljal kirurško masko, IIR masko ali masko z višjo stopnjo zaščite (ni treba
v karanteno)
- strokovni delavec, ki je ob upoštevanih higienskih priporočilih in prezračevanju
vzdrževal medosebno razdaljo 2 m od otrok (ni treba v karanteno)
- strokovni delavec, katerega, ob upoštevanih higienskih priporočilih in prezračevanju,
čas izpostavljenosti, to je čas ko je bil z otroki skupaj, ne presega 45 minut v obdobju
kužnosti (ni treba v karanteno)
V primeru, da navedeni pogoji niso bili izpolnjeni, zavod za strokovnega delavca predlaga
karanteno na domu.
V primeru, da je okužen strokovni delavec izvajal vse zgoraj navedene pogoje,
otrokom ni potrebno v karanteno.
V primeru da strokovni delavec vseh zgoraj naštetih pogojev ni izvajal, se predlaga
karantena na domu za vse otroke s katerimi je bil v VRK.
Vsi preostali kontakti, ki ste jih prepoznali v 3. KORAKU – PREPOZNAVA
KONTAKTOV in jih v tem koraku niste prepoznali kot VRK, so tesen kontakt - TK.

VRK MED ZAPOSLENIMI:
V primeru stikov med zaposlenimi v VIZ izven pedagoškega/delovnega procesa (npr. kabineti,
zbornica, kuhinja….) veljajo naslednji kriteriji za določitev VRK:
KRITERIJ

ODGOVOR

Neposredni stik (face-to-face) na razdalji manj kot 2 metra več kot
15 min
Drugi fizični stik ali stik z izločki (rokovanje, objemanje, uporaba
skupnih predmetov)
Bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (kabinet, zbornica)
Druženje (skupna malica, druženje pri isti mizi)
Potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra

DA

NE

DA

NE

DA
DA
DA

NE
NE
NE

V kolikor vsaj na eno vprašanje odgovorite z DA, se osebo smatra kot visoko rizični tesni
kontakt (VRK).
V primeru, da je oseba imela VRK, je treba preveriti, ali oseba izpolnjuje katero od izjem
karantene na domu, to sta:
-

osebe, ki so prebolele covid-19 in je od začetka bolezni (oz. od pozitivnega rezultata
testa na okužbo SARS-CoV-2, v kolikor je pri osebi okužba potekala brez simptomov)
minilo manj kot 6 mesecev
osebe, ki so bile cepljene proti covid-19, če je od vzpostavitve zaščite proti covid-19
minilo manj kot 9 mesecev

Izjeme od karantene so natančno opredeljene v ločenem dokumentu.
Izpolnjevanje izjeme od karantene na domu pomeni, da osebi, tudi če je prepoznana kot VRK,
ni potrebno v karanteno na domu, to je treba označiti v predpripravljen seznam.
Uporaba ene igralnice/učilnice (s časovnim zamikom) za več različnih »mehurčkov«:
V primeru, da bi posamezen prostor iz kakršnegakoli razloga uporabljali različni »mehurčki«, je
treba zračenju prostora nameniti še dodatno pozornost. V primeru, da igralnica/učilnica ni
temeljito prezračena, se vse člane »mehurčka«, ki je v prostoru nasledil »mehurček« s potrjeno
okužbo, obravnava kot visoko rizične tesne kontakte.
Izračun obdobja karantene:
- za vse osebe, ki so prepoznane kot visoko rizični tesni kontakt, ugotovimo kdaj so le te
imele zadnji stik z osebo s potrjeno okužbo
- zadnji dan stika z okuženo osebo je prvi dan karantene
- karantena na domu traja 10 dni
- zaradi številnih razlogov (npr. čakanje na testiranje) je lahko čas, ko bo VRK resnično
v karanteni na domu, krajši

5. KORAK – OBVEŠČANJE EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE
NIJZ
Vse prepoznane kontakte v 3. in 4. koraku (TK in VRK) je treba ustrezno označiti v
PREDPRIPRAVLJENI SEZNAM NIJZ.
V predpripravljen seznam v excel-u je treba vnesti vse navedene podatke (skladno z navodili
za izpolnjevanje predpripravljenega seznama v excel-u, ki so priloga temu protokolu), saj so ti
določeni z Zakonom o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21).
Okužena oseba

ime

priimek

Otrok/učenec/dijak/zaposleni v VIZ
datum rojstva
(DD.MM.LLLL)

ime

priimek

datum rojstva
(DD.MM.LLLL) telefon

elektronski naslov

naslov stalnega ali
začasnega
prebivališča

naslov bivanja v
času karantene

datum zadnjega
tveganega stika

izjema od
karantene (0, 1)

Zakoniti zastopnik mladoletne osebe
naslov
stalnega/začasnega
ime
priimek
bivališča
elektronski naslov

Okužena oseba

ime

priimek

datum rojstva
(DD.MM.LLLL)

Otrok/učenec/dijak/zaposleni v VIZ

ime

priimek

datum rojstva
(DD.MM.LLLL) telefon

elektronski naslov

naslov stalnega ali
začasnega
prebivališča

naslov bivanja v
času karantene

datum zadnjega
tveganega stika

izjema od
karantene (0, 1)

Zakoniti zastopnik mladoletne osebe
naslov
stalnega/začasnega
ime
priimek
bivališča
elektronski naslov

Izpolnjeni predpripravljeni seznam v excel-u vodstvo VIZ ali SLUŽBA OPZHR pošlje na
epidemiološko službo NIJZ, na elektronski naslov karantena.viz@nijz.si
Pri tem obvezno uporabi predlogo elektronskega sporočila iz Navodil. Elektronski naslov se
uporablja izključno za namen, naveden v tem koraku navodil. Na druga elektronska sporočila
NIJZ ne bo odgovarjal ali jih posredoval drugim v reševanje.

6. KORAK - SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE
ZNOTRAJ VIZ
Znotraj vsakega zavoda je potrebno spremljati epidemiološko situacijo.
V primeru ko je v VIZ izpolnjen PRVI izmed spodaj naštetih kriterijev, je potrebno o tem
obvestiti NIJZ (epi.viz@nijz.si) in sicer s posredovanjem pripravljene tabele KORAK 6, ki se
izpolnjuje ločeno za zaposlene (po enotah) in ločeno za otroke (po enotah). Pri tem
se obvezno uporabi predloga elektronskega sporočila. Epidemiolog bo prejeto
sporočilo strokovno preučil in če bo ocenil, da je to potrebno kontaktno osebo v
zavodu poklical.
1.
2.

Tabele za enote izpolnjujejo pomočniki ravnatelja, po pregledu jih na NIJZ posreduje
služba OPZHR (v njihovi odsotnosti pomočniki ravnatelja).
Tabelo za zaposlene v VIZ izpolnjuje služba OPZHR (v njeni odsotnosti pomočniki
ravnatelja), ki jo posreduje/jo tudi na NIJZ.

Kriteriji epidemiološke situacije za predšolsko vzgojo:
 ≥ 15 % otrok iz ''mehurčka'' ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 ≥ 10 % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 v ≥ 3 ''mehurčkih'' so se pojavili potrjeni primeri (to pomeni najmanj po ena okužba v treh
različnih ''mehurčkih'', skupaj to pomeni najmanj tri okužbe v VIZ) – takoj ko je pogoj izpolnjen
 vsak potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom (RO).
Pri zaokroževanju vrednosti kazalnika naj se število zaokroži na celo številko (primer: 25 % od
26 otrok v oddelku = 6,5 otrok  kriterij: 7 otrok).
V primeru, da navedeni kriteriji niso izpolnjeni, a bi zaradi obvladovanja težke epidemiološke
situacije v VIZ vseeno potrebovali pomoč, to pošljite na epi.viz@nijz.si. Pri tem obvezno
uporabite predlogo elektronskega sporočila. V tem primeru, vas bo po prejetem elektronskem
sporočilu poklical epidemiolog.
Naslov naj se uporablja izključno za vzroke, navedene v tem koraku.

Kranj, 1. 9. 2021

Janja Sršen
ravnateljica
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