POSTOPEK ODZIVANJA OB POTRJENEM
PRIMERU OKUŽBE S SARS-COV-2
V OSNOVNI
ŠOLI PREDOSLJE KRANJ

NATANČNA OPREDELITEV PETIH KORAKOV
DOKUMENT JE INTERNA PRILOGA ŠOLE in VRTCA
k
» NAVODILOM

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM
ZAVODOM (VIZ) OB SUMU ALI POTRJENEM
PRIMERU OKUŽBE S SARS-COV-2 V ZAVODU«,
IZDANIMI NA NIJZ, 30. NOVEMBER 2020, posodobljeno 22. 2. 2021, 10. 3. 2021, 19. 3.
2021

Ta navodila veljajo, kadar so v VIZ upoštevana aktualna higienska priporočila NIJZ. Ključno
je, da se vzdržuje stalne skupine (''mehurčke''), ki se med sabo ne mešajo.
Navodila in priloga začnejo veljati takoj.

1. KORAK - POTREBNOST UKREPANJA
Ali je učenec/zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo obiskoval VIZ v obdobju kužnosti: 48 ur pred
pojavom simptomov (datum potrditve okužbe pri asimptomatskih) do 10 dni po pojavu simptomov?

NE - Ni nadaljnjega ukrepanja VIZ, razen podpora učencu, ki jo potrebuje med izolacijo s strani VIZ.
DA -Sledite nadaljnjim korakom.
(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. V nasprotnem
primeru ukrepanje ni potrebno.)

2. KORAK - PREPOZNAVA KONTAKTOV
Prepoznava kontaktov potrjenega primera v obdobju kužnosti. Potrebno je prepoznati vse kontakte ali
čim več le-teh, ki jih je pri vzgojno-izobraževalnem procesu znotraj zavoda imela oseba s potrjeno
okužbo. Kontakte se išče za obdobje kužnosti osebe s potrjeno okužbo.
POUK : Sošolci in strokovno osebje pri vseh oblikah pouka, v matičnem oddelku, pri izbirnih
predmetih, v jutranjem varstvu, podaljšanem bivanje itd. V pomoč naj bo seznam udeležbe in stalni
sedežni red v učilnici.

PREVOZ: Sošolci istega šolskega avtobusa. V pomoč naj bo seznam udeležbe in stalni sedežni
red v šolskem avtobusu.
Pripravite seznam vseh oseb, s katerimi je bila okužena oseba v stiku. Predlagamo, da pripravite
naslednji seznam:

3. KORAK - OPREDELITEV VISOKO RIZIČNIH TESNIH KONTAKTOV
(VRK)
Izmed prepoznanih kontaktov v 2. koraku je treba prepoznati visoko rizične tesne kontakte.
POUK – RAZREDNA STOPNJA OŠ | Vsi sošolci iz matičnega oddelka in učitelj oddelka; drugo strokovno
osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut.
VRK na razredni stopnji OŠ ǀ Vsi sošolci iz matičnega oddelka in učitelj oddelka; drugo strokovno osebje,

ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut, pri čemer obstaja naslednja izjema:
učiteljem, ki so bili v razredu, v katerem je bil okužen učenec, ni treba v karanteno, če so upoštevana
higienska priporočila, vključno s prezračevanjem, in izpolnjeni naslednji pogoji:
 o učitelj je ves čas pravilno uporabljal kirurško masko IIR ali masko z višjo stopnjo zaščite,
 o vzdrževal medosebno razdaljo najmanj 2 m do učencev in
 o čas izpostavljenosti, to je čas, ko so bili učenci in učitelj skupaj, ne presega 45 minut v obdobju
kužnosti.
V primeru, da navedeni pogoji niso bili izpolnjeni, za učitelja predlagate karanteno na domu.
V primeru, da je okužen učitelj in je ta učitelj izvajal vse zgoraj navedene pogoje, učencem, ki jih je
poučeval tudi ni potrebno v karanteno. Če učitelj vseh zgoraj naštetih pogojev ni izvajal, se predlaga
karantena na domu za vse učence, ki jih je poučeval.
POUK – PREDMETNA STOPNJA OŠ | Vsi sošolci iz matičnega oddelka; učitelji in drugo strokovno
osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut, razen izjem (učiteljem, ki so
bili v razredu, v katerem je bila okužena oseb, ni treba v karanteno, če so upoštevana
higienska priporočila, vključno s prezračevanjem, in izpolnjena naslednja pogoja:
o učitelj je ves čas pravilno uporabljal kirurško masko IIR ali masko z višjo stopnjo zaščite in
o vzdrževal medosebno razdaljo najmanj 2 m do učencev.
V primeru, da navedeni pogoji niso bili izpolnjeni, za učitelja predlagate karanteno na domu.
V primeru, da je okužen učitelj na predmetni stopnji in je ta učitelj izvajal vse zgoraj navedene pogoje,
učencem, ki jih je poučeval (45 minut) tudi ni potrebno v karanteno. Če učitelj vseh zgoraj naštetih
pogojev ni izvajal, se predlaga karantena na domu za vse učence, ki jih je poučeval).
PREVOZ | Sovrstniki, ki so sedeli na sedežih v dveh sosednjih vrstah in kolonah od sedeža osebe s
potrjeno okužbo (to pomeni dva sedeža na vse strani okrog osebe s potrjeno okužbo).

*Upošteva se, da so učenci ves čas v matičnem oddelku, ki predstavlja njihov osnovni ''mehurček''. V
primeru, da učenci/dijaki niso v matičnem oddelku, in se pri enem učencu, s katerim so bili ostali v
istem prostoru več kot 15 minut, potrdi okužbo, predstavlja celotna skupina teh učencev/dijakov
visoko rizični tesni kontakt.
Uporaba učilnic za več različnih ''mehurčkov'' ǀ Kadar učilnico uporabljajo različni ''mehurčki'', je
treba zračenju učilnice nameniti še dodatno pozornost. V odmoru, v katerem prihaja do menjave
''mehurčkov'', je treba učilnico temeljito prezračiti. Če učilnica ni temeljito prezračena, se vse člane
''mehurčka'', ki v učilnici nasledijo ''mehurček'' s potrjeno okužbo, obravnava kot visoko rizične
tesne kontakte.

Vsi preostali kontakti, ki ste jih prepoznali v 2. KORAKU – PREPOZNAVA KONTAKTOV in jih v tem
koraku niste prepoznali kot VRK, so tesen kontakt.
PRIPRAVITE SEZNAM VSEH OSEB, S KATERIMI JE BILA OKUŽENA OSEBA V STIKU.

IME IN PRIIMEK
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V primeru stikov med zaposlenimi izven pedagoškega procesa veljajo naslednji kriteriji za določitev
VRK:
KRITERIJ
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

ODGOVOR
DA
DA

NE
NE

DA
DA

NE
NE

V kolikor vsaj na eno vprašanje odgovorite z DA, se osebo smatra kot visoko rizični tesni kontakt.

4. KORAK - OBVEŠČANJE PREPOZNANIH KONTAKTOV
Vse prepoznane kontakte v 2. koraku je treba obvestiti glede na vrsto stika.
TESNI KONTAKTI | Obvesti se jih, da so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo, ki ne predstavlja visokega
tveganja. Pošlje se jim pripravljen dopis.

VISOKO RIZIČNI TESNI KONTAKTI | Obvesti se jih, da se umaknejo v karanteno na domu. Pošlje se jim
pripravljen dopis.

5. KORAK - SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZNOTRAJ
VIZ
Znotraj vsake VIZ je treba spremljati epidemiološko situacijo. Ko je izpolnjen prvi izmed naslednjih
kriterijev, o tem obvestite NIJZ na epi.viz@nijz.si
V primeru stopnjevanja epidemiološke situacije, obvestite NIJZ tudi ob vsakem naslednjem
izpolnjenem kriteriju.
15 % učencev/dijakov iz ''mehurčka'' ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
10 % učencev/dijakov v letniku (generaciji) ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
10 % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
3 ''mehurčkih'' so se pojavili potrjeni primeri (tudi, če samo en v posameznem
''mehurčku'').
Pri zaokroževanju vrednosti kazalnika naj se število zaokroži na celo številko (primer: 25 % od 26
učencev v oddelku = 6,5 učencev  kriterij: 7 učencev) 

Število učencev v posameznem mehurčku, v katerem se je gibal učenec.
UČENEC S POTRJENO
OKUŽBO

Predoslje, 19. 03. 2021
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% OKUŽBE V OBDOBJU
14 DNI
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