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PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV na OSNOVNI ŠOLI Brežice 

 

SAMOTESTIRANJE V VIZ  
(Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 11. 11. 2021)  
 SE ZAČNE IZVAJATI 17. 11. 2021 

 
Čas samotestiranja 17. 11. 2021: ob 7.30 – 5. c, ob 8.00 – 3. b in 3. d, ob 8.20 – ostali učenci 

od 1. do 9. razreda, ki so v šoli 

Dnevi samotestiranja: ponedeljek, sreda, petek. Če je učenec na dan, ki je predviden za 

samotestiranje, odsoten, se samotestira takoj, ko je spet prisoten v šoli. 

Kraj samotestiranja: matične učilnice (zagotovljena zadostna medosebna razdalja) 

Kdo se samotestira? Učenci, ki imajo podpisano soglasje. 

Komu se ni potrebno samotestirati? Učencem, ki so polno cepljeni, in učencem, ki so 

preboleli Covid-19 in od okužbe še ni preteklo 6 mesecev. 

UČITELJI, ki bodo nadzirali SAMOTESTIRANJE na dan 17. 11. 2021: 

Po sklepu ravnateljice bodo nadzorni učitelji razredničarke in razrednik in njihovi pomočniki 

oz. nadomestni razredniki in njihovi pomočniki (v primeru odsotnosti razrednikčarke 

/razrednika). 

Testi za samotestiranje: 

- Samotestiranje poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2. 

- Učencu pripada za samotestiranje 15 testov na mesec. 

- Teste pridobi učenec oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico 

zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o šolanju. 

- Če ima učenec podpisano soglasje, a pozabi prinesti s seboj test, mu ga priskrbi šola. 

 

Potek samotestiranja: 

1. Učitelj prezrači prostor. 



2. Preveri, če imajo vsi učenci podpisano soglasje staršev o njihovem strinjanju s 
samotestiranjem, prav tako podpisano nesoglasje, če se s tem ne strinjajo. 

3. Učenec si umije roke. 

4. Na mizo položi brisačko in nanjo odlaga material, ki ga je prinesel od doma in ga 

uporablja pri izvedbi samotestiranja. 

5. Učitelj na tablo projicira infografiko za samotestiranje in ustno vodi učence od faze do 

faze. 

6. Učenci opazujejo slikice in sledijo navodilom učitelja. 

7. Učenec si potegne masko z nosu navzdol, tako da mu ta pokriva samo usta. 

8. Samotestiranje izvaja skladno z navodili proizvajalca testa. 

9. Po samotestiranju učenec s papirnato brisačo prebriše površino mize. 

10. Brisačko skupaj s porabljenim materialom odvrže v namensko plastično vrečo za 

zbiranje odpadkov. 

11. Po končanem delu si učenec umije roke. 

 

Naloge nadzornega učitelja: 

- Učitelj ves čas nosi masko in rokavice in se učencu približa le v primeru, ko je to nujno. 

- Preveri rezultate testov. 

- Odpadke zbere v plastično vrečo in jo po končanem delu trdno zaveže. 

- Vsebine vreč se ne tlači. 

- Po končanem samotestiranju prezrači prostor. 

 

Ravnanje z odpadki: 

- Delavec šole zbere vse vreče iz oddelkov in jih shrani v večjo vrečo za smeti.  

- Vrečo trdno zaveže in označi (datum). 

- Zaprto vrečo, kjer so zbrani odpadki iz vseh oddelkov, vsaj za 72 ur postavim na varno 

mesto, ločeno od ostalih odpadkov. 

- Po 72 urah hišnik odloži vrečo v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale 

odpadke). 

- Teh vreč se nikoli ne odpira. 

 

Razpored odstranjevanja odpadkov: 

 

DAN TESTIRANJA DAN, KO ODPADKE ODLOŽIMO V ZABOJNIK 

PONEDELJEK, SREDA NASLEDNJI PONEDELJEK 

PETEK TOREK 

 

Ukrepanje ob pozitivnem rezultatu samotestiranja: 

- Nadzorni učitelj učenca napoti v izolacijski prostor (večnamesnki prostor pred 

jedilnico), obvesti starše in vodstvo šole. 

- Razkuži učilnico (odpre okna, razkuži mizno ploščo, kljuke …).  



- Starši naj čim hitreje pridejo v šolo po učenca. 

- Starši kontaktirajo osebnega zdravnika ali otroka nemudoma naročijo na PCR 

testiranje. 

- Na izvid PCR testa učenec počaka doma v izolaciji. 

- V primeru pozitivnega rezultata PCR testa starši obvestijo razrednika in ravnateljico. 

- Razrednik obvesti skrbnico za COVID na šoli (Vanesa Urek) in vodstvo šole. Skrbnica 

obvesti ostale starše v oddelku. 

 

Ukrepi za učence, ki pridejo v šolo, pa nimajo soglasja za samotestiranje: 

»Če se bo kljub veljavnemu Odloku, ki določa, da se učenci brez soglasja k samotestiranju ne 
morejo udeležiti izobraževanja v prostorih šole, zgodilo, da bodo prišli v šolo, bo šola tudi tem 
učencem zagotovila varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje 
stiske in stresa učencev. Šola bo starše pozvala, da nemudoma pridejo po svojega otroka 
(otroke). Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov (njihov) odhod domov.  
Šola o tem obvesti tudi CSD.« 

 

Mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica 

 

 


