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Dopolnitev hišnega reda: Obvestilo glede izpolnjevanja pogoja PCT in navodila za
samotestiranje
Vlada RS je sprejela nove začasne ukrepe, ki jih predpisuje Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, objavljen v Uradnem listu RS, št. 174/2021 z
dne 6. 11. 2021.
Ukrepi veljajo za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter za vse udeležence izobraževanj.
1. Pogoj PCT (preboleli, cepljen, testiran) je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom in razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:
−
−
−

−
−

z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa
HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v
nadaljnjem besedilu: EU DCP);
z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:
o drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya
National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca
Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria
(COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum
Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje; dokazilo se
pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
o odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/JanssenCilag; dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik
presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega odstavka,
s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa
PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke
tega odstavka; zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Zaposlene in pogodbene predavatelje prosim, da preverijo svoja dokazila in morebitne spremembe
sporočijo v tajništvo zavoda oz. referat višje šole.
Za zaposlene in pogodbene sodelavce šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se
presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Pogoj PCT iz prejšnjega stavka je izpolnjen, če se
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delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni
starejši od 48 ur od odvzema brisa.
Zoper osebo, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja
varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi
pogodbami dejavnosti.
Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost
pri izvajanju dejavnosti.
2. Samotestiranje dijakov, študentov in zaposlenih
Samotestiranje dijakov:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

od 15. 11. 2021 bodo dijaki izvajali presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje trikrat
tedensko v šoli;
samotestiranje dijakov je obvezno, izvaja se v šoli, vsak ponedeljek, sredo in petek;
soglasja staršev za samotestiranje niso potrebna, samotestiranje odreja Odlok Vlade RS;
dijaki, ki se ne bodo želeli testirati ali ne bodo imeli s sabo testa, bodo odšli domov in v spletno
učilnico dobili navodila za pouk na daljavo;
testiranje se bo izvajalo v razredih prvo uro pouka za posamezni oddelek po urniku;
nadzor bodo izvajali pooblaščeni učitelji, ki imajo tisto uro pouk;
učitelji pred samotestiranjem dijakov v razredih pri dijakih preverijo pogoj PC (preboleli,
cepljen);
v kolikor bo načrtovano pisno ocenjevanje znanja za 1. šolsko uro, je možno testiranje izvesti
tudi pred poukom;
dijaki, ki bodo prišli kasneje v šolo (na primer s treninga), bodo to povedali varnostniku in se
testirali v za to predvidenem prostoru v jedilnici šole;
testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo dijaki tudi za udeležbo v športnih programih,
športno-rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih;

Samotestiranje študentov:
−

−
−
−
−

študenti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo 3-krat tedensko testirati s presejalnimi HAG
testi za samotestiranje v prostorih ŠC PET, in sicer ob:
 ponedeljkih ob 13:00 in med 15:00 in 16:15;
 sredah ob 8:30 in med 13:00 in 16:15;
 petkih ob 13:00 in 16:15;
nadzor nad samotestiranjem izvaja za to pooblaščena oseba;
študenti pridejo na samotestiranje pol ure pred pričetkom predavanj oz. vaj, teste za
samotestiranje prinesejo s seboj;
študenti vodijo evidenco samotestiranj na Evidenčnem listu, s katerim dokazujejo
izpolnjevanje pogojev za udeležbo v študijskem procesu;
študenti v Evidenčni list vpišejo zahtevane podatke in ga oddajo v referatu višje šole.
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Samotestiranje zaposlenih
−

−
−
−

zaposleni izvajajo presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje trikrat tedensko na
delovnem mestu, v jedilnici, v zadnjem prostoru, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih
med 6:45 in 8:30;
nadzor izvaja delodajalec, ki lahko pooblasti osebe za nadzor;
zaposleni vodijo evidenco samotestiranj na Evidenčnem listu, s katerim dokazujejo
izpolnjevanje pogojev za udeležbo v delovnem procesu;
zaposleni v Evidenčni list vpišejo zahtevane podatke in ga oddajo v tajništvu zavoda.

Zaposlenim, pogodbenim predavateljem, dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih,
ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.
Dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno
veljavna izobrazba, pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sami ali njihovi starši ali
zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po
predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega
zavarovanja. Če je oseba študent, udeleženec izobraževanja odraslih, udeleženec športnih programov
ali športno-rekreativne dejavnosti, poleg kartice zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o
šolanju in osebni dokument oziroma potrdilo o udeležbi v športnih programih ali športno-rekreativni
dejavnosti.
3. Uporaba zaščitnih mask
−
−

−

Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 je obvezna pri gibanju in zadrževanju v
vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih; zaščitne maske iz blaga niso več dovoljene;
uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih
oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v
osebnih vozilih;
zaščitna maska ni obvezna za:
 osebe, ki izvajajo športno vadbo;
 osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih
razlogov onemogočena.

Vse udeležence izobraževanj kot tudi zaposlene in pogodbene sodelavce pozivam, da dosledno
upoštevajo predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, saj so to še zadnji ukrepi vlade, preden
se izobraževalne ustanove zaprejo. Le s skupnim upoštevanjem izrednih ukrepov bomo omogočili
izvajanje izobraževanj v živo in v zdravem okolju.
Marjana Plukavec, direktorica
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