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PRIPOROČILA ZA RAVNANJE OB SUMU/POJAVU KORONAVIRUSA V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH 
 

A. NAČRT OBVEŠČANJA 
 
V primeru, da pride do okužbe pri učencu, učitelju ali drugem delavcu šol, dotična oseba 
najprej obvesti ravnateljico in pomočnici. 
 
O sumu ali potrjeni okužbi je potrebno obvestiti razrednika, učitelje, ostale zaposlene, 
učence, starše in MIZŠ. 
 
Če ravnatelja o potrjenem primeru COVID-19 obvesti epidemiološka služba, ravnatelj 
ukrepa v skladu z navodili regijskega epidemiologa in o tem obvesti generalnega 
direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. 
 
B. AKTIVNOSTI 

 
Šola izvaja aktivnosti po navodilih regijskega epidemiologa in sprotno obvešča zaposlene: 

 vodstvo šole se dogovori z zaposlenimi o nadaljnjem ravnanju in postopkih 
(seznanitev ostalih učencev, nadaljnje delo z učenci v šoli, delo z učenci v 
karanteni, možnosti za delo zaposlenega v karanteni –npr. delo na daljavo) –
priporočamo, da se v pripravo in iskanje ustreznih rešitev vključijo vsi zaposleni; 

 vodstvo šole skupaj z zaposlenimi poišče načine medsebojne psihološke podpore 
in psihološke podpore učencem; 

 šola pripravi svoj protokol za morebitno komunikacijo z javnostjo. 
 

C. POSTOPEK DELOVANJA 
 

Učenec v šoli kaže znake okužbe COVID-19 (dobi vročino in druge znake akutne okužbe 
dihal) 
 

 Šola obvesti starše. Učenec počaka starše ločen od ostalih učencev in učiteljev. če 
je možno, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj 
jih, v kolikor je to mogoče, v tem času ne uporablja nihče drug. Za pot domov naj 
ne uporablja javnega prevoza. 

 Osebje, ki je v stiku z obolelim učencem, naj nosi masko in upošteva navodila o 
medosebni razdalji in higieni rok.  

 Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka ali dežurnim 
zdravnikom in zdravnik se odloči glede testiranja na COVID-19.  
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 Če je izvid testa negativen, dobi učenec navodila za zdravljenje od izbranega 
zdravnika in preiskava na COVID-19 je zaključena.  

 Če je pri učencu potrjena okužba COVID-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz 
laboratorija oziroma ga o tem obvesti izbrani zdravnik učenca.  

 V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo. V 
epidemiološki preiskavi sodelujejo NIJZ in vodstvo šole. Po potrebi se vključi 
zdravstvena inšpekcija in drugi. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in 
identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim učencem v času kužnosti doma, v 
šoli itd. O epidemioloških ukrepih v šoli se vodstvo šole posvetuje z regijskim 
epidemiologom. 

 Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec s COVID-19, se temeljito očisti, izvede 
dezinfekcijo in temeljito prezrači. V primeru potrjene bolezni COVID-19 pri učencu 
ravnatelj o tem obvesti Antona Baloha, generalnega direktorja Direktorata za 
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

 
 

Delavec v šoli kaže znake okužbe COVID-19 (dobi vročino in druge znake akutne okužbe dihal) 
 

 Delavec se umakne iz delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da 
je oseba COVID-19 pozitivna, izbrani zdravnik oziroma laboratorij o tem obvesti NIJZ, 
ki začne z epidemiološko preiskavo. 

 V primeru, če ravnatelja opozori delavec, da obstaja sum ali je test potrdil COVID-19 
pri njemu oz. pri članu njegove družine/gospodinjstva, se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih 
posvetuje z regijskim epidemiologom. V primeru potrjene bolezni COVID-19 pri 
delavcu, ravnatelj o tem obvesti Antona Baloha, generalnega direktorja Direktorata za 
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. 

 Prostore šole, kjer se je gibal oboleli delavec s COVID-19, se temeljito očisti, izvede 
dezinfekcijo in temeljito prezrači. 

 
 
 

Natalija Kotar, ravnateljica 
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