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Datum: 15. 11. 2021 

 

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV NA OSNOVNI ŠOLI FRAM 

 

1. Samotestiranje se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V kolikor 

je učenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi takoj naslednji 

dan, ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 

2. Samotestiranje se izvede med 8.00 in 8.15 v matičnih učilnicah. 

3. Ob prihodu v razred učenec odloži svoje stvari in si na svoje mesto pripravi škatlico s testom, 

ki si jo je prinesel s seboj. Nato si umije roke. Po brisanju rok si vzame eno dodatno brisačko, 

ki jo položi na svoje mesto.  

4. V času testiranja si učenec masko odmakne navzdol samo v nosnem predelu, tako da mu 

pokriva samo usta. Učenec začne s testiranjem. Postopek testiranja je odvisen od testa, ki si ga 

je učenec prinesel s seboj. Ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja, odlaga na 

brisačko. Ob testiranju je prisoten razrednik oz. drug nadzorni učitelj. 

5. Po opravljenem testiranju učenec 15 minut počaka na svojem mestu, medtem učitelj odstrani 

porabljen material v namensko plastično vrečko. Učitelj prezrači učilnico.  

6. Učenec si umije/razkuži roke. Vzgojno-izobraževalni proces se nemoteno nadaljuje.  

7. Če je rezultat samotestiranja negativen, ni nadaljnjih ukrepov, učenec lahko normalno obiskuje 

pouk. 

 

8. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju v. d. ravnatelja oz. svetovalna delavka 

o tem obvesti starše oziroma njegove zakonite zastopnike, ki pridejo po otroka. Učenca, ki ima 

pozitiven rezultat, odrasla oseba pospremi v izolacijski prostor (drugi del jedilnice).  

 

9. Starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika ali ga 

nemudoma naročijo na PCR-testiranje. 

 

 

10. Učenec počaka na izvid PCR-testiranja doma v samoizolaciji.  
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11. V primeru pozitivnega rezultata na PCR-testiranju starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo 

otrokovega razrednika in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.  

 

 

12. V. d. ravnatelja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe v zavodu ravna skladno z navodili NIJZ 

(Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s 

SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa 

s PCR-metodo.  

 

13. V primeru negativnega rezultata na PCR-testiranju učenec nadaljuje proces izobraževanja 

oziroma pouka. 

 

 

Dokument pripravila:        Odgovorna oseba: 

Nina Kramer                                                                                                                        Vesna Lešnik 

svetovalna delavka                                                                                                             v. d. ravnatelja 
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