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                 Slovenske Konjice, 19.5.2021 
 
Prostovoljno samotestiranje dijakov, obvestilo 
 
Spoštovani starši, spoštovani dijaki! 
 
Prihodnji teden se bo pričelo prostovoljno samotestiranje dijakov. Ustrezno označene teste za 

samotestiranje bodo  dijaki prejeli v šoli (teste razdeli razrednik oz. druga pooblaščena oseba na 

šoli), predvidoma v petek 21. 5. 2021.  

Začetek samotestiranja dijakov na domu pa je predvidoma ponedeljek, 24.5.2021.  V primeru 

pozitivnega testa, dijak oz. zakoniti zastopnik obvesti razrednika, le ta ravnatelja šole in nato ukrepa 

po  predpisanem protokolu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje in je povzeto  v nadaljevanju.  

 

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje. 

        mag. Jasmina Mihelak Zupančič 

              ravnateljica-direktorica 

 
Protokol  samotestiranja dijakov v srednjih šolah, Ministrstvo za zdravje 

 

Ministrstvo za zdravje je pripravilo protokol, navodila za uporabo testa s slikovnim materialom (info 

grafika) ter napotki kako postopati v primeru pozitivnega rezultata in sicer: 

1. Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro 

identifikacijo asimptomastkih dijakov in dijakov v presimptomatskem obdobju, njihov hiter 

umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom 

2. Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka za dijake srednjih šol (v 

            nadaljevanju: dijake) na domu. 

3. Samotestiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno. 

4. Samotestiranje na SARS-CoV- 2 na domu se izvaja na vsakih 5 dni. 

5. Dijaku pripada najmanj 1 test/na 5 dni za samotestiranje na SARS-CoV-2 na domu. 

6. Dijakom, ki so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev 

ali so bili cepljeni na podlagi Strategije cepljenja proti COVID-19 ali imajo dokazilo o 

pozitivnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od šestih mesecev, se ni potrebno testirati. 

7. Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 doma je, da se dijak počuti zdrav, brez znakov 

akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora dijak oziroma njegovi 

starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika ali 

koncesionarja (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno 

službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila. 

8. Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene 

robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), 

je potrebno odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč 

se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je potrebno namestiti v 

drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavijo se jo ločeno od 

ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo 

odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih 

vreč z odpadki pri prostovoljnem samo-testiranju naj se ne odpira. 

9. V primeru pozitivnega rezultata testa dijaka pri samotestiranju na SARS-CoV-2 na domu dijak 

ali starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika (v 

primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko zdravstvenega doma 
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za PCR testiranje v kraju bivanja, ki dijaka napoti na PCR testiranje oziroma se za PCR 

testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja, 

dogovorijo starši oziroma polnoletni dijak. 

10. Dijak počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Dijak ne sme zapuščati doma, 

omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje 

širjenja bolezni. 

11. V  primeru pozitivnega PCR testa, dijak sam ali starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo 

ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj ali oseba, ki jo za to pooblasti 

ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.   

12. V primeru negativnega PCR testa dijak nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka 

 

 

Navodila za uporabo testa so priložena vsakemu paketu testov, ki jih prejme dijak. 
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