
NAVODILA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM ZAVODOM (VIZ) OB SUMU ALI POTRJENEM 
PRIMERU OKUŽBE S SARS-CoV-2 V ZAVODU 

 

Spoštovani, 

želimo vas seznaniti s povzetkom navodil s strani NIJZ glede ukrepanja ob sumu ali potrjenem 
primeru okužbe v zavodu. 

Upoštevanje teh navodil je pomembno za omejevanje nadaljnjega širjenja okužbe s SARS-
CoV-2. Umik oseb, ki so bile v visoko rizičnem tesnem kontaktu z okuženo osebo, v 
karanteno na domu, je učinkovit ukrep. 

Glede na medosebno razdaljo in trajanje stika delimo stike v dve skupini:  

1. tesni kontakt (Tesni kontakti pozorno spremljajo svoje zdravstveno stanje in se v 
največji možni meri izogibajo vsem stikom.) 

2. visoko rizični tesni kontakt (Visoko rizični tesni kontakti se umaknejo v karanteno 
na domu. ) 

Kontaktom, ki so bili v stiku s kontaktom, se ni potrebno umakniti v karanteno na domu. 

Kontakte predstavljajo sovrstniki, strokovni kader in morebitne druge osebe, ki so bile 
vključene v vse oblike pouka. 

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. 

VRK na predmetni stopnji OŠ ǀ Vsi sošolci iz matičnega oddelka; učitelji in 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. 

VRK pri organiziranem prevozu ǀ 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). 

Vsi preostali kontakti, ki ste jih v tem koraku niste prepoznali kot VRK, so tesen kontakt. 

Tesni kontakti ǀ Starše otrok/učencev in zaposlene se obvesti, da so bili v stiku z osebo s potrjeno 
okužbo, ki ne predstavlja visokega tveganja. 

Visoko rizični tesni kontakti ǀ Starše otrok/učencev in zaposlene se obvesti, da se umaknejo v 
karanteno na domu. 

Potek bolezni  

Poznavanje in razumevanje poteka bolezni covid-19 nam lahko pomaga zmanjšati njeno 
širjenje. Pri tem sta ključni naslednji časovni obdobji:  

Inkubacijska doba ǀ čas od okužbe do pojava prvih simptomov oz. znakov. Inkubacijska doba 
za covid19 je lahko med 2 in 14 dni. V povprečju pa naj bi trajala od 5 do 6 dni.  

Obdobje kužnosti ǀ čas, ko oseba s covid-19 lahko okuži drugo osebo. Obdobje kužnosti traja 
od 2 dni pred pojavom simptomov oz. znakov do 10 dni ali več po pojavu simptomov oz. znakov 
bolezni.  



V primeru asimptomatske okužbe se kot obdobje kužnosti upošteva od 2 dni pred potrditvijo 
okužbe do 10 dni po potrditvi okužbe. 

Izolacija ali osamitev  

Navodila za osebe v domači izolaciji so dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija v poglavju 
Navodila za osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v domači izolaciji.  

Karantena na domu Navodila za karanteno na domu so dostopna na 
https://www.nijz.si/sl/izolacija v poglavju Navodilo za karanteno na domu. 

Izpostavljenost okužbi s SARS-CoV-2 Navodila za karanteno na domu so dostopna na 
https://www.nijz.si/sl/izolacija v poglavju Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s 
SARS-CoV-2. 

Odzivanje na sum okužbe s SARS-CoV-2: Sum okužbe pri otroku/učencu 

 Če zboli otrok/učenec z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19, v skladu 
s šolskimi pravili, šola obvesti starše. Otrok/učenec počaka starše v izolaciji. 

 Otrok/učenec/ in zaposleni, ki je v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe 
(maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.). 

 Starši otroka/učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka/učenca. 
 Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa negativen, dobi 

navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena. 
Ukrepi znotraj VIZ niso predvideni. 

 Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa pozitiven, dobi 
navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o tem obvestijo VIZ 
skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo VIZ postopa skladno z 
usmeritvami Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2. 

 Prostore VIZ, kjer se je gibal oboleli otrok/učenec s covid-19, se temeljito prezrači ter 
očisti in razkuži. 

Sum okužbe pri zaposlenem  

 Če zboli zaposleni z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19, se 
nemudoma umakne iz pedagoškega procesa.  

 Če mu zdravstveno stanje dopušča, odide domov, pri tem ne uporablja javnega 
prometa. V primeru, da pri tem potrebuje pomoč, le-to počaka v izolaciji.  

 Zaposleni se posvetuje z izbranim osebnim zdravnikom.  
 Če zdravnik napoti zaposlenega na testiranje in je izvid testa negativen, dobi navodila 

za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena. Ukrepi 
znotraj VIZ niso predvideni.  

 Če zdravnik napoti zaposlenega na testiranje in je izvid testa pozitiven, dobi navodila 
za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. O tem obvestijo VIZ skladno z 
dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo VIZ postopa skladno z usmeritvami v 
poglavju  Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.  

 Prostore VIZ, kjer se je gibal oboleli zaposleni s covid-19, se temeljito prezrači ter očisti 
in razkuži. 

 

 


