Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka
PROTOKOL SAMOTESTIRANJA NA OŠ PIVKA
1. Samotestiranje učencev praviloma poteka ob ponedeljkih, sredah in petkih. Če je učenec na
dan, ki je predviden za samotestiranje, odsoten, se samotestira na dan, ko je ponovno prisoten v
šoli. Učenci imajo s seboj verificirane hitre antigenskie teste na SARS-CoV-2, ki jih dobijo v lekarni
brezplačno.
2. Samotestirati se ob predložitvi potrdila na vpogled ni potrebno:
 učencem, ki so preboleli Covid-19 in od okužbe še ni preteklo 6 mesecev
 učencem, ki so polno cepljeni
 učencem z negativnim rezultatom PCR ali HAG testa, skladno z odlokom
3. Samotestiranje poteka ob prisotnosti učitelja prvič 17. 11. 2021 ob 7.30, nato ob začetku
predure v prostoru, kjer ta poteka, in ob začetku 1. šolske ure v matični učilnici oddelka.
4. Potek samotestiranja:










Vsak učenec sedi na svojem mestu.
Pred tem si umije roke in razkuži mizo (na razredni stopnji to opravijo učiteljice).
Učenec vzame papirnati prtiček.
Učitelj prvikrat zavrti video posnetek o samotestiranju, drugače pa se to izvaja skladno z
navodili proizvajalca testa (različne vrste testov).
Učenci po navodilih izpeljejo samotestiranje (učitelj nudi samo nujno pomoč, dodatno
razlago, samega testiranja pa NE izvaja).
Učitelj preveri rezultate.
Učenci v vrečko oddajo odpadni testni material. Učitelj vrečo zaveže in jo odloži pred lijak,
kjer jo prevzame čistilka.
Učitelj - učenci razkužijo svojo mizo, prezrači se učilnica in pouk se lahko začne.
Učitelj rezultate testiranja za namene spletne aplikacije MIZŠ ob koncu učne ure
posreduje vodstvu šole.

Če je učenec pri samotestiranju v razredu pozitiven, se ga napoti v samoizolacijo – v garderobo
ob stari telovadnici. Tja ga spremlja učitelj, ki sporoči v tajništvo, da je učenec pozitiven. Iz
tajništva se obvesti starše, da pridejo po učenca na šolo. Starši kontaktirajo osebnega zdravnika
ali otroka nemudoma naročijo na PCR testiranje. V primeru pozitivnega rezultata PCR testa starši
takoj obvestijo šolo, ki obvesti starše o prehodu pouka na daljavo za vse učence, razen z odlokom
določenih izjem.
6. Učenci brez soglasja staršev za samotestiranje ostanejo doma in preidejo na pouk na daljavo.
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, nato pa starše pozvala, da nemudoma pridejo po svojega otroka
Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov (njihov) odhod domov.
7. Protokol je skladen z okrožnicami MIZŠ in priporočili NIJZ.

