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POSTOPEK ODZIVA  

ZADOLŽENI OSEBI ZA POSTOPANJE V PRIMERU POJAVA SUMA ALI POTRJENEGA 
PRIMERA OKUŽBE S SARS – CoV-19: 

Ravnateljica Eneja Rožanec 

Tatjana Dominić Radivojević 

Postopanje ob pojavu potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 je razdeljeno v pet korakov.  

Sledenje korakom v navedenem zaporedju vam omogoča pravilno ukrepanje. Ti koraki so:  

1. korak: potrebnost ukrepanja (učitelj, razrednik) 

2. korak: prepoznava kontaktov (razrednik) 

3. korak: opredelitev visoko rizičnih tesnih kontaktov (razrednik) 

4. korak: obveščanje prepoznanih kontaktov (razrednik) 

5. korak: spremljanje epidemiološke situacije znotraj VIZ (ravnateljica). 

1. POTREBNOST UKREPANJA 

 

Opis DOGODKA 

 

UKREPI 

Po potrditvi okužbe s SARS-CoV- 19, ravnateljica odredi učencem skupine 

___________________ 10 dnevno karanteno od  (datum zadnjega stika – 2 

dni) do vključno ____________ (začetek karantene + 9  dni). 

 

 

2. PREPOZNAVNOST KONTAKTOV 

 

Seznam vseh oseb,  s katerimi je bila okužena oseba v stiku.  
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3. OPREDELITEV VISOKO RIZIČNIH TESNIH KONTAKTOV (VRK) 
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V visoko rizični skupini so učenci iz istega mehurčka in osebe, ki so bile v stiku z 

okuženo v zaprtem prostoru več kot 15 min in niso bile zaščitene z ustrezno 

masko ter so imele z učenci neustrezno razdaljo. 

 

Ostali kontakti iz seznama so tesni kontakti. 
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4. OBVEŠČANJE PREPOZNAVNIH KONTAKTOV 

 

Starši otrok iz visoko rizične skupine in tesne skupine obvestimo po telefonu in pisno 

po e asistentu z dopisom VISOKO RIZIČNI TESNI KONTAKT in dopisom TESEN 

KONTAKT. 

 

Starši otrok iz skupine visoko rizičnega stika so naprošeni, da upoštevajo 10-dnevno 

karanteno na domu z namenom zajeziti nadaljnje širjenja bolezni covid-19. 

 

5. SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZNOTRAJ VIZ 

 

Spremljala se bo epidemiološka situacijo po kriterijih določenih za predšolsko vzgojo: 

•  
• ≥ 15 % otrok iz ''mehurčka'' ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.  

• ≥ 10 % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.   

• v ≥ 3 ''mehurčkih'' so se pojavili potrjeni primeri (tudi, če samo en v posameznem 
''mehurčku'').  

• Vsak potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom 

 

V primeru, da bo izpolnjen eden od navedenih kriterijev,  se informacijo o 

epidemiološkem stanju izpolni obrazec (priloga 3) in pošlje na epi.viz@nijz.si . 

 

 

Neposredni stik (face-to-face) na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 

min - VRK 
DA NE 

Drugi fizični stik ali stik z izločki (rokovanje, objemanje, uporaba 

skupnih predmetov) - VRK 
DA NE 

Bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, 

pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi...) - VRK 
DA NE 

Druženje (skupna malica, druženje pri isti mizi) - VRK DA NE 

Potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra - 

VRK 
DA NE 

Uporaba zaščitne opreme in higiena rok v skladu z navodili - TK DA NE 
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