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PROTOKOL
SAMOTESTIRANJA UČENCEV NA OŠ LOG - DRAGOMER
 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.
 Učenci od 1. do 9. razreda se ob ponedeljkih, sredah in petkih samotestirajo v
šoli v matični učilnici (oziroma v učilnici, kjer imajo 1. uro predviden pouk). Učenci,
ki imajo prvo uro šport, se samotestirajo v matični učilnici.
 Tisti učenci, ki so na dan samotestiranja odsotni ali pridejo kasneje v šolo, se
najmanj 10 minut pred pričetkom pouka in odhodom v razred oglasijo pri
pomočnici ravnateljice, kjer bodo opravili samotestiranje.
 Teste na dan samotestiranja učenci prinesejo s seboj v šolo.
 Med učenci je potrebno zagotoviti čim večjo medosebno razdaljo.
 Učenci se na dan samotestiranja odidejo v učilnice 10 minut pred pričetkom 1.
ure po urniku (ob 8.20) – najkasneje pa do 8.25 (na razredni stopnji).
 Učitelj/oseba, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in se učencu približa v
neposredno bližino le v primeru, ko je to nujno.
 V navzočnosti učitelja pričnejo s postopkom samotestiranja, kar izvajajo
samostojno.
 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.
 Za čas odvzema vzorca iz nosu, si učenci masko odmaknejo navzdol samo v
nosnem predelu, tako da jim pokriva samo usta.
 Embalaža testov se lahko odvrže v koš za smeti – v papir.
 Na koncu brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko
plastično vrečo za zbiranje odpadkov in jo tesno zavezati. Opremi jo z nalepko,
kamor zapiše razred in datum testiranja. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po
odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je treba namestiti v drugo plastično vrečo za
smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo ločeno od ostalih odpadkov
(odložile se bodo pred učilnico, ko jih bo pobrala dežurna čistilka in shranila v večjo
vrečo), kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži
v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in
označenih vreč z odpadki nastalimi pri izvajanju samotestiranja naj se nikoli ne
odpira.

 Po opravljenem testiranju po potrebi pobriše uporabljeno površino mize (in jo
razkuži) in si umije/razkuži roke.
 Po vsaki skupini, ki izvede samotestiranje je treba prostor dobro prezračiti. V
primeru, da je kateri izmed upravičencev pozitiven, je treba prostor dodatno
očistiti/razkužiti.
 Učitelji izpolnijo pripravljen obrazec, ki se nato v ognjevarni omari v pisarni
pomočnice ravnateljice.
 Prebolevnost (ali cepljenost) starši dokazujejo z elektronskim sporočilom razredniku
(ali označitvijo na izjavi o samotestiranju). Tem učencem se ni potrebno
samotestirati, na lastno željo pa se lahko.
 Učencu, ki bo pri samotestiranju pozitiven, takoj tiho obvesti učitelja in zapusti
učilnico. Omogoči se mu samoizolacija (v učilnici TIT2 ali v kabinetu za športno
opremo pri veliki telovadnici ali v dodatnem prostoru, če bo več učencev).
 Učitelj pozitiven rezultat za posameznega učenca sporoči takoj sporoči pomočnici
ravnateljice ali ravnateljici ali v tajništvo, ki ravna v skladu s navodili NIJZ in MIZŠ.
 Pomočnik ravnatelja/ravnatelj/razrednik/tajnik VIZ takoj pokliče starše učenca, ki je
bil na testu pozitiven.
 Starši v najkrajšem možnem času pridejo po učenca, ki je bil pozitiven na hitrem
testu in ga prijavijo na PCR test ter ukrepajo po znanem protokolu.
 Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme
zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati
priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
 V primeru, da je otrok tudi na PCR testiranju pozitiven, je potrebno takoj obvestiti
otrokovega osebnega zdravnika in šolo:
- razrednika,
- pomočnico ravnateljice (nina.cerkovnik1@guest.arnes.si) in
- ravnateljico (mihaela.mrzlikar@guest.arnes.si).
V sporočilu naj obvezno navedejo ime in priimek otroka, razred in oddelek ter datum
zadnjega dneva, ko je bil še v šoli.
 V primeru, da je otrok zdrav in je rezultat PCR testa negativen, se lahko vrne k
vsakodnevnim aktivnostim.

Dragomer, 14. 11. 2021

Mihaela Mrzlikar, ravnateljica

