
 
 
 
Protokol ravnanja v primeru suma na okužbo s covidom-19 
 
Na začetku šolskega leta 2022/23 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter NIJZ nismo 
dobili posebnih navodil glede obravnave dijakov in njihovega ravnanja v primeru suma na okužbo s 
covidom-19. Tudi sporočanje na NIJZ za zdaj ni predvideno. Do sedaj prejeta navodila dodajamo v 
prilogi, na tem mestu pa na kratko povzemamo ukrepe: 
 
V primeru suma oz. znakov bolezni dijaka napotimo domov. Dijak opravi samotestiranje. Do odhoda 
ga namestimo v sobo za izolacijo (apartma 29). O namestitvi obolelega obvestimo receptorja in hišnika, 
ki bo opravil razkuževanje prostora. Oboleli in vzgojitelj, ki ga obravnava, si nadeneta masko. Doma se 
dijaki v primeru pozitivnega rezultata testa obrnejo na osebnega zdravnika, ki jih napoti na potrditveno 
testiranje. Pri tem dijaki ravnajo v skladu z navodili osebnega zdravnika, ki jim določi tudi čas trajanja 
karantene. Obvestijo vzgojitelja in razrednika. Če je potrditveni test negativen in dijak nima nobenih 
znakov bolezni, dodatni ukrepi niso potrebni. Vse podrobnosti so zapisane v okrožnici. Sostanovalcem 
obolelega svetujemo, da opazujejo svoje počutje (glavobol, vročina, izcedek iz nosu, bolečine v grlu in 
mišicah, izguba voha in okusa, slabo počutje, utrujenost) in se samotestirajo. Svetujemo, da imajo 
vedno en test pri sebi v dijaškem domu. 
Tabela za vpisovanje okuženih bo dostopna na intranetu – Covid-19. Služi za naše spremljanje stanja 
okužb in obveščanje tistih, ki so bili v tesnem stiku. Osebe, ki so bile v tesnem stiku z obolelim, naj bodo 
pozornejše na morebitne znake okužbe. 
 
V dijaškem domu upoštevamo preventivne ukrepe, povezane z osebno higieno in socialnim vedenjem 
dijakov v domu (razkuževanje rok, razkuževanje prostorov in prezračevanje, nošenje mask v primeru 
prehlada ipd.). Organiziramo čim več aktivnosti na svežem zraku. Dijake še enkrat prosimo, da si pred 
prihodom za razdelilni pult obvezno umijejo roke. Opažanja zadnjih dni namreč kažejo, da jih večina 
tega ne upošteva več. Predvsem pa naj dijak, ki se v nedeljo slabo počuti, ostane doma. 
 
Sproti spremljajmo zdravstvene razmere v zvezi s covidom-19 ter prilagajajmo svoja ravnanja in ukrepe 
v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter NIJZ. 
 
V prilogi so aktualne okrožnice. 
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