Ravnanje staršev v primeru suma na okužbo ali
okužbe otroka s covid-19
Spoštovani starši,
z namenom, da bi pretok informacij in ukrepanje v primeru suma ali potrjene okužbe potekalo
čim hitreje in da bi z njim ustavili potencialno nadaljnje širjenje v šoli, vas v primeru
utemeljenega suma ali potrjene okužbe pri vašem otroku prosimo, da ravnate v skladu s spodaj
navedenimi navodili:
1.) Splošno o ravnanju v primeru suma ali okužbe:
Če se pojavijo simptomi pri vašem otroku, naj otrok ne pride v šolo. Pri pozitivnem rezultatu
na samotestiranju lahko dijaki brez predhodnega naročanja opravijo brezplačni PCR test, ki
ga izvaja ZD Ljubljana v Garažni hiši Stožice (vhod 1,2) ob določenih dnevih in terminih.
Informacijo najdete na spletni strani ZD Ljubljana: https://www.zdlj.si/zdlj/index.php?option=com_content&view=article&id=749&Itemid=2821&lang=sl

2.) Način obveščanja šole v primeru potrjene okužbe s hitrim antigenskim testom (HAGT)
ali PCR testom:
Za prvo ukrepanje šole pri iskanju tesnih stikov je dovolj pozitiven rezultat na samotestiranju
ali na hitrem antigenskem testu (HAGT) pri pooblaščenem izvajalcu, ki se sicer v primeru
pozitivnega rezultata še dodatno potrjuje s PCR testom. Zato vas prosimo, da nas obvestite že
takoj ob pozitivnem testu še pred potrditvijo PCR testa, da čim hitreje proučimo vse okoliščine
in se pripravimo na morebitno nadaljnje ukrepanje.
a) Ob pozitivnem rezultatu samotestiranja, HAGT ali PCR testa nas kadarkoli (tudi ob delovnih
dneh popoldne, zvečer, ponoči ter med vikendom ali prazniki) obvestite po elektronski pošti,
in sicer na elektronski naslov ravnatelja (ravnatelj.skg@stanislav.si ) in razrednika. Prosim, pišite
na oba naslova, saj se tako lahko hitreje odzovemo.
b) Če nas želite obvestiti na delovni dan od ponedeljka do petka v dopoldanskem času od 7.30
do 14.00, lahko pokličete tudi v tajništvo gimnazije na tel. št.: 01 58 22 245. Če takrat ne bo
odziva, lahko pokličete tudi na recepcijo zavoda: 01 58 22 200.
c) Če vaš otrok biva v Jegličevem dijaškem domu, obvestite tudi dijaški dom, in sicer ravnatelja
(rihard.rezek@stanislav.si) in svetovalno službo dijaškega doma (spela.pucelj@stanislav.si ).

3.) Informacije staršev šoli v primeru potrjene okužbe:
Ko nam pišete o sumu ali potrditvi okužbe, nam prosim obvezno sporočite sledeče podatke:
a) Ime in priimek vašega otroka in razred, ki ga obiskuje;
b) Kdaj in na katere vrste testiranju je bil rezultat testa pozitiven?
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c) Kdaj točno so se pojavili prvi simptomi bolezni (dan in približna ura pojava prvih
simptomov)? Če je dijak na testu pozitiven brez simptomov (asimptomatska okužba), potem
nas obvestite o dnevu in uri rezultata pozitivnega testa.
č) Kdaj je bil vaš otrok nazadnje v šoli (dan in ura zadnje prisotnosti v šoli)?
d) Ali vaš otrok biva v dijaškem domu? Če da, obvestite tudi dijaški dom,
e) Če bo potrebno, bomo za pridobitev dodatnih informacij vas ali vašega otroka poklicali še
po telefonu na številko, ki ste nam jo kot kontakt posredovali ob vpisu v šolo.
Dodatno: Če že pred rezultatom PCR testiranja ob pozitivnem hitrem testu zaradi okoliščin
veste, da je verjetnost za potrditev okužbe pri vašem otroku zelo visoka (npr. da je okužen že
kateri od družinskih članov, vaš otrok pa je razvil simptome), potem je zelo zaželeno, da nas
obvestite tudi o tem.
POMEMBNO: Če nas želite obvestiti samo o tem, da bo vaš otrok zaradi karantene iz naslova
visokorizičnega stika z okuženo osebo izven šole ostal doma (pa ni okužen oz. ni pozitiven na
testiranju), obvestite šolo (tajništvo šole ali razrednika) po običajni poti za obveščanje o
odsotnosti dijaka.
4.) Ravnanje šole v primeru potrjene okužbe:
Šola bo ravnala v skladu z odloki in predpisanimi protokoli, ki pa se lahko sproti glede na
epidemiološko situacijo v državi spreminjajo. To velja med drugim tudi za določanje izjem od
karantene v primeru visokorizičnega kontakta. Šola obvesti NIJZ o visokorizičnih kontaktih (o
sošolkah in sošolcih), nadaljnje postopke glede urejanja karantene pa nato vodi NIJZ –
praviloma tako, da vam na elektronski naslov pošlje obvestilo in navodilo za nadaljnje ravnanje.
Pri odločanju o ukrepih bo šola upoštevala tudi vse okoliščine in ravnala z namenom čim
večjega zmanjšanja tveganja za širjenje okužbe.

Ljubljana Šentvid, 8. 1. 2022
Simon Feštanj, ravnatelj Škofijske klasične gimnazije
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