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VODIČ UKREPANJA OB SUMU ALI OB POJAVU OKUŽBE S COVID-19 V ŠOLI 

 
V šolo prihajamo zdravi, brez znakov okužbe dihal. V šolo vstopamo s pravilno nameščeno 

masko na obraz, masko nosimo v vseh skupnih prostorih šole (sanitarije, hodniki, jedilnica, 

knjižnica …).  

Roke si tekom dneva večkrat umivamo z vodo in milom, dostopna so tudi razkužila. Vzdržujemo 

varno medosebno razdaljo (1,5 m do 2 m) in upoštevamo zadrževanje znotraj ene skupine 

(oddelka/mehurčka). Prostor (učilnico, kabinet) je potrebno redno prezračevati (odprto okno 

vsako uro za 10 minut). 
 
Znaki/simptomi bolezni Covid-19: slabo počutje, povišana telesna temperatura, kašljanje, 
kihanje, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah in žrelu, izguba vonja in okusa. 
 
1. RAVNANJE OB SUMU NA OKUŽBO 

 
1.1 Učenci:  

- če v šoli zboli učenec, učitelj/tajnica po telefonu obvesti starše, ki ga pridejo iskat, 
- učenec na starše počaka pred učilnico oz. v dežurni sobi pri glavnem vhodu šole,  
- do prihoda staršev je z učencem zaposleni šole, ki je takrat na razpolago, 
- učenec in zaposleni uporabljata masko in upoštevata medsebojno razdaljo, 
- učenec uporablja samo določene sanitarije, ki jih drugi ne uporabljajo (po odhodu učenca, se 
prostori razkužijo), 
- starši se v vsakem primeru o otrokovem zdravstvenem stanju posvetujejo z otrokovim 
osebnim zdravnikom, 
- če zdravnik odredi testiranje na Covid-19, starši z rezultatom seznanijo šolo – razrednika ali 
vodstvo šole (v primeru potrjene okužbe, šola ravna po korakih za primer potrjene okužbe). 

 
    1.2 Zaposleni: 
- če v šoli zboli zaposleni, o tem nemudoma obvesti ravnateljico ali pomočnico ravnateljice in se 
umakne iz delovnega procesa, 
- zaposleni zapusti delovno mesto, pri tem naj ne uporablja javnega prometa, 
- če potrebuje pomoč ali čaka na prevoz, počaka v izolaciji, 
- zaposleni upoštevajo enake preventivne ukrepe kot v primeru suma na okužbo pri učencu, 
- zaposleni se posvetuje z zdravnikom, ki lahko odredi testiranje na Covid-19, 
– zaposleni z rezultatom seznani šolo (ravnateljico, ki ukrepa po korakih za primer potrjene 
okužbe). 
 
2. RAVNANJE OB OKUŽBI 
 
Učenec/zaposleni ostane v izolaciji (doma) – navodila: https://www.nijz.si/sl/izolacija 
- Navodila za osebe s potrjeno okužbo. 
 
PREPOZNAVA KONTAKTOV in OBVEŠČANJE v obdobju kužnosti - 48 ur pred potrjeno okužbo – 
tesni ali visoko rizični kontakti. 
 
 
 



Tesni kontakti (TK): 
 
- v bližini okužene osebe, vendar na razdalji 2 metrov, z uporabo maske in drugih 
preventivnih ukrepov, 
- nujnost spremljanja zdravstvenega stanja, 
- šola obvesti starše in zaposlene. 
 
Visoko rizični kontakt (VRK): 
 
- vsi učenci v oddelku in drugo strokovno osebje, ki je bilo z učenci/zaposlenimi v zaprtem 
prostoru vsaj 15 minut, 
- umik v karanteno https://www.nijz.si./sl/izolacija - Navodila za karanteno na domu, 
- šola obvesti starše in zaposlene. 
 
Razrednik v seznam vpiše vse učence oddelka, ki so bili v tesnih kontaktih ali visoko rizičnih 
kontaktih z okuženim učencem/zaposlenim – seznam odda v tajništvo šole. 
Pomočnica ravnateljice in ravnateljica pripravita seznam vseh strokovnih in drugih delavcev, ki 
so bili v tesnih kontaktih ali visoko rizičnih kontaktih z okuženim učencem ali sodelavcem ter 
obvestita starše in zaposlene. 
 
 
V primeru potrebe po strokovni pomoči za obvladovanje zahtevne epidemiološke situacije, 
šola/ravnateljica obvesti NIJZ (epi.viz@nijz.si , dopisu priloži izpolnjen obrazec NIJZ).  
 
 


