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PROTOKOL 

ravnanja v primeru okužbe s Covid-19 
 
Z okrožnico MIZŠ številka 6030-1/2020/81 smo v soboto, 24. 10. 2020, šole prejele posodobljene usmeritve 
in priporočila NIJZ v zvezi z boleznijo Covid-19. S sredo, 28. 10. 2020, v veljavo stopi nov Protokol ravnanja 
v primeru okužbe s Covid-19, protokol številka 100-6/2020-9 z dne 15. 9. 2020, pa se z dnem 28. 10. 2020 
preneha uporabljati. 
 
Potek obveščanja v primeru okužbe s Covid-19: 

1. Ko pride do okužbe učenca, starš nemudoma obvesti ravnatelja OŠ Vodice Jureta Grilca na e-naslov 

jure.grilc@guest.arnes.si oziroma na GSM številko 031 349 500 in razrednika (e-naslovi so objavljeni 

na šolski spletni strani v razdelku »Organiziranost«, podrazdelku »Učitelji«). 

2. Ravnatelj oziroma s strani ravnatelja pooblaščena oseba obvesti starše oddelka, v katerem je prišlo 

do okužbe, o uvedbi karantene, preko Lo.Polisovega sporočila in preko e-pošte. 

3. Ravnatelj na NIJZ (Karantena.Potrdilo@nijz.si) posreduje seznam učencev (z e-naslovom staršev ali 

njihovo mobilno številko, če e-naslov ne obstaja) in učiteljev oddelka, saj mora NIJZ zaposlenim 

osebam izdati potrdilo za uveljavljanje nadomestila za odsotnost z dela. 

4. Ravnatelj preko portala MIZŠ (aplikacija COVID-19) ministrstvu posreduje vse informacije o pojavu in 

obliki okužbe s koronavirusom. 

5. Ravnatelj o okužbi obvesti poveljnika Občinskega štaba CZ Občine Vodice in gospoda župana. Če je 

potrebno, se sestanejo ravnatelj, župan in poveljnik štaba CZ. 

6. Tehnično osebje šole (hišnika in čistilke) razkužijo trakt šole, kjer se nahaja razred, ki ga je obiskoval 

okuženi. 

 
Obrazložitev: 
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 prinaša novo ureditev karanten na domu, 
ki je začel veljati s 24. 10. 2020. V fazi epidemije, ki močno obremenjuje zdravstvo in zahteva ukrepe, ki ne 
vplivajo samo na posameznika, ampak tudi na gospodarstvo, je vzpostavljena ureditev, ki bo vseeno 
zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre 
drugače, ostali doma v karanteni. Spremenjena epidemiološka situacija zahteva prilagoditev na vseh 
področjih, ki zadevajo epidemijo. Epidemiologi v teh zaostrenih razmerah lahko namreč vzpostavijo stik samo 
še z na novo potrjenimi okuženimi osebami. Okuženi osebi razložijo, kako naj ravna in tudi kako naj obvešča 
tiste, s katerimi je bila v stiku. Epidemiologi stikov ne pokličejo več in o njih ne obveščajo Ministrstva za 
zdravje, da jim le-to izda odločbo o karanteni na domu. Po navodilu epidemiologa bi moral tisti, ki mu je 
bila potrjena okužba s Covid-19, obvestiti vse, s katerimi je bil v tesnem stiku. Če ima nameščeno aplikacijo 
#OstaniZdrav, bo po navodilu epidemiologa vnesel kodo in s tem omogočil, da bodo o tveganem stiku z njim 
obveščeni preko aplikacije vsi, ki jo imajo naloženo in vključeno. Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v 
tesnem stiku z okuženo osebo neposredno ali preko aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v 
karanteni na domu.  
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Ker je obveščanje oseb, ki so bile v tesnem stiku z okuženim učencem, s strani staršev, po mojem osebnem 
mnenju dokaj zapleteno (starš namreč nima vseh kontaktnih podatkov drugih staršev oddelka), smo se na 
OŠ Vodice odločili, da postopek obveščanja poenostavimo. 
NIJZ je za šole pripravil usmeritve, ki vodstvu šole služijo kot pomoč pri ustreznem ukrepanju. Šola (ravnatelj 
oziroma s strani ravnatelja pooblaščena oseba), bo starše oddelka, v katerem je prišlo do okužbe, obvestila 
preko Lo.Polisovega sporočila in preko e-pošte, prav tako pa bo na NIJZ (Karantena.Potrdilo@nijz.si) 
posredovala seznam učencev (z e-naslovom staršev ali njihovo mobilno številko, če e-naslov ne obstaja) in 
učiteljev oddelka. Zaposlene osebe namreč potrebujejo potrdilo za uveljavljanje nadomestila za odsotnost z 
dela. NIJZ bo osebam navedenim v seznamu poslal na elektronski naslov potrdilo o tem, da prestajajo 
karanteno na domu skladno z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (Uradni 
list RS, št. 152/20). 
 
Opredelitev tesnih kontaktov v šolah (vzgojno-izobraževalnih zavodih): 
Tesni kontakt so osebe, ki so bile v stiku z bolnikom s Covid-19 v roku 48 ur pred pojavom simptomov in v 
obdobju 14 dni po nastopu bolezni pri bolniku s Covid-19. V primeru asimptomatske okužbe se kot datum 
pojava simptomov upošteva datum laboratorijske potrditve okužbe (asimptomatska okužba je okužba, pri 
kateri okužena oseba ne razvije simptomov, značilnih za bolezen). 
 
Osnovna šola – prvo triletje: 
Če je potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri učencu in/ali učitelju v oddelku, se predlaga karanteno na domu za 
vse učence in učitelje iz oddelka. Krožki in obšolske dejavnosti ne predstavljajo matičnega oddelka, zato vsi 
nosijo maske, upoštevajo druge higienske ukrepe in karantena na domu ni potrebna. 
 
Osnovna šola – drugo in tretje triletje: 
Če je potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri učencu in/ali učitelju, ki so bili v isti učilnici več kot 15 minut, se 
predlaga karanteno na domu za vse učence in učitelje, ki so bili v tem prostoru. Krožki in obšolske dejavnosti 
ne predstavljajo matičnega oddelka, zato vsi nosijo maske, upoštevajo druge higienske ukrepe in karantena 
na domu ni potrebna. 
 
Vsem osebam, za katere je odrejena karantena na domu, so dostopna »Navodila za preživljanje karantene 
na domu«, na spodnji hiperpovezavi: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_za_karanteno_na_domu.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Jure Grilc, 
            ravnatelj 
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