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Zadeva:  Nasveti staršem o ravnanju pri zdravstvenih vprašanjih (COVID-19) 

Spoštovani starši, skrbniki, 

Tudi v tem šolskem letu poteka pouk  v razmerah, ki so drugačne, mestoma nove in zato za 

vse nas velik izziv. Soočamo se s situacijami, v katerih je težko sprejeti hitro, pravo in ustrezno  

odločitev. 

Na seji Sveta zavoda Osnovne šole Vojke Šmuc Izola je predstavnik staršev podal predlog, 

da vsem staršem in skrbnikom naše šole posredujemo dopis v pomoč glede ravnanja v 

različnih primerih, povezanih z Covid-19.  

Na podlagi navodil in dosedanjih izkušenj smo po najboljših močeh zbrali nasvete, ki so vam 

lahko v pomoč pri odločanju in ravnanju, ko se znajdete v situaciji, ki bi lahko bila povezana z 

okužbo s SARS-CoV-2.  

 

Splošno in vedno veljavno: 

V šolo prihajajo zdravi otroci. Redno uporabljajo maske, kot določata odlok Vlade RS in 

navodila šole. Učenci maske prinesejo od doma. Priporočamo nekaj rezervnih mask 

vseskozi v šolski torbi.  

V primeru prehlada se posvetujte z zdravnikom. Opazujte, če se pri otroku prehlad razvija. 

Pri otrocih, ki so ob določenem letnem času podvrženi alergijam ali periodičnim težavam se 

posvetujete z zdravnikom. V pomoč je lahko tudi samotestiranje. Spremljajte zdravje 

družinskih članov in oseb v istem gospodinjstvu. Ugotovite in spremljajte  možne stike in 

prenose okužbe.  Znake slabega zdravstvenega stanja pri osebah, s katerimi je bil otrok ali 

ste bili vi v stiku, vzemite v obzir in resno. 

 

Dejavnosti v primeru suma okužbe z virusom SARS-CoV-2: 

1. prepoznam rizičnost (možnost) okužbe, 

2. izvedem samotestiranje (po potrebi večkrat),  

Pri pozitivnem izidu samotestiranja nadaljujemo z naslednjimi koraki:  

3. začasno uvedem  samoizolacijo družine,  

4. preverim stike (prijatelji, sošolci, družinski člani, drugi…),  

5. obvestim stike o rezultatu samotestiranja, 

6. obvestim šolo (razrednika) o rezultatu samotestiranja, 

7. domnevno okuženega naročim na PCR testiranje, 

8. sporočim  rezultate PCR testa šoli (razredniku) in  stikom, 

9. opravim pogovor z epidemiološko službo NIJZ (praviloma oni pokličejo), 

10. se vedem po navodilih NIJZ, 

11. organiziram samoizolacijo in karanteno družine (otrok in ostalih družinskih članov), 

12. se dosledno držim karantene po navodilih NIJZ, 

13. sledim izobraževalni dejavnosti po odredbi ali dogovoru s šolo. 

Dopolnitev (obrazložitev)  k točkam: 

Ob pozitivnem hitrem testu, se otrok samoizolira in čaka potrditev s PCR testom. Kjer je možno 

je smiselno, da ostanejo doma tudi sorojenci. 



     

 
Prisotnost okužbe v družini, pomeni večjo verjetnost prenosa na druge člane. Svetujemo, da 

se v času čakanja na potrditveni test (npr. starša),  ostali člani družine prav tako samoizolirajo. 

Izkušnje kažejo, da je ob pozitivnem hitrem testu in prisotnih znakih okužbe, zelo velika 

verjetnost, da bo tudi rezultat s PCR testom pozitiven. 

V času čakanja na potrditveni PCR test vodstvo šole oceni  smiselnost priporočila staršem, da 

vsi ali posamezni otroci v oddelku  do potrditve okužbe ostanejo doma (krajša samoizolacija). 

Ob takem priporočilu šole se odločajte na podlagi otrokovega splošnega zdravstvenega stanja 

(stopnja ogroženosti), tesnosti in trajanja stika. 

Večja možnost širjenja okužbe je v oddelkih od 1. do  5. r, kjer učenci ne nosijo mask.  

Ko zaznate okužbo v družini ali sumite nanjo, obvestite razrednika otrok. To omogoča večjo 

pozornost pri spremljanju zdravstvenega stanja otrok v oddelku in preventivno obveščanje 

staršev o večjem tveganju okužb med otroki,  zlasti zaradi zdravja oseb v rizičnih skupinah, s 

katerimi ima otrok dnevne stike. 

Za spremljanje dogajanja je kot ključni podatek pomemben »dan hitrega testa« oz. dan, ko je 

otrok začel kazati znake okužbe. 

 

Ravnanje pri napotitvi v karanteno, samoizolacijo ali izobraževanje na daljavo zaradi 

tesnega stika in možnosti okužbe: 

 otrok naj bo doma,  

 naj se ne druži s prijatelji,  

 naj ne sprejema obiskov,  

 ostali družinski člani opravljate običajne aktivnosti,  

 pozorno spremljate zdravstveno stanje članov družine,  

 upoštevate vse preventivne ukrepe, 

 spremljate obvestila ter spletno stran šole. 

 

Cepljenje osebe so izvzete iz karantene. Izkušnje kažejo, da se delta različica širi tudi med 

cepljenimi, zato je smiselno omejiti stike. Namen karantene pri zdravih otrocih je zajezitev 

širjenja okužbe. 

Na spletni strani šole in na obvestilu o odredbi v izobraževanje na daljavo, ki ga starši prejmete 

s strani šole,  je zapisano, kako uveljavljate odsotnost z dela v primeru karantene otroka.  

 

https://www.gov.si/novice/2020-11-12-nov-nacin-pridobivanja-potrdil-o-prestajanju-

karantene-na-domu/  

https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o-karanteni.html   

 

V primeru prehoda šolanja na daljavo za oddelek  prehrano odjavi šola. Za dan, ko priporočimo 

in opravičimo odsotnost, odjavo prehrane sporočite starši sami, saj gre za individualne 

odločitve (prehrana@osvsmuc.si). 

Skrbite za zdrav način življenja, upoštevajte zaščitne ukrepe in izkoristite možnost 

samotestiranja. 

 

Lep pozdrav, 

 
             Veronika Zubin                                                          Anton Baloh, prof. 
Vodja delovne koordinacijske skupine                                           ravnatelj                                      
                   Covid-19                                                        Osnovne šole Vojke Šmuc  
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