Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 je OŠ Maksa Durjave Maribor
oblikovala

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA NA OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR

Samotestiranje učencev na SARS-CoV-2, ki niso bili cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso
bili cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot 6 mesecev, je obvezno in
brezplačno za vse učence od 1. do 9. razreda.
Teste prinesejo učenci v šolo sami.
Samotestiranje se bo izvajalo praviloma v ponedeljek, sredo in petek. V kolikor bo učenec
odsoten na dan, ko se bo izvajalo samotestiranje, se bo samotestiranje opravilo naslednji dan,
ko bo prisoten v šoli. Samotestirajo se zdravi učenci, brez znakov akutne okužbe.
Samotestiranje bo potekalo v učilnici, kjer ima učenec 1. uro pouk.
Od 1. do 3. razreda lahko samotestirajo učence v šolskih prostorih tudi starši, ko jih pripeljejo
v šolo in rezultat pokažejo učiteljici. Samotestiranje s pomočjo staršev za 1. in 2. razred se bo
izvajalo v garderobi matične učilnice razreda. Samotestiranje s pomočjo staršev za 3. razred
se bo izvajalo na hodniku pri vhodu pri mali telovadnici.
Od 4. do 9. razreda se bodo učenci samotestirali brez staršev.
V učilnici bo nadzorni učitelj, ki ima 1. uro pouk po urniku v oddelku. Učitelj in učenci ves čas
nosijo masko in vzdržujejo medsebojno razdaljo.
Pred začetkom testa si učenci umijejo roke. Na čisto delovno površino položijo brisačko za
enkratno uporabo, na katero odlagajo ves material, ki ga uporabljajo za testiranje. Učenci si
za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem predelu.
Učitelj, ki spremlja testiranje, se učencu približa le v primeru, ko je to nujno.
Po opravljenem testiranju učenci pobrišejo mizo in uporabljene pripomočke odvržejo v
namensko plastično vrečo za zbiranje odpadkov. Po opravljenem testiranju si učenci umijejo
ali razkužijo roke. Ko oddelek zapusti učilnico, se le ta prezrači.
Odpadke, ki so se nastali pri samotestiranju, učenci odvržejo v vrečo za smeti. Čistilka jo tesno
zaveže in jo postavi v drugo plastično vrečo za smeti, ki jo prav tako tesno zaveže ter označi.
Postavi jo ločeno od ostalih odpadkov.
Učenci, ki so na testu negativni, nadaljujejo s poukom.

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 učenca namestimo v
izolirno sobo (pri telovadnici), ravnatelj o tem obvesti starše oz. njegove zakonite zastopnike
ter ravna v skladu s priporočili NIJZ.
V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenca, ga njegovi starši oz. zakoniti
zastopniki v roku 24 ur napotijo na HAG testiranje in o pozitivnem rezultatu HAG testa takoj
obvestijo razrednika in otrokovega izbranega zdravnika.
V primeru pozitivnega rezultata sledi za učence, ki so bili v visokorizičnem stiku 7-dnevno
samotestiranje, ki poteka v šoli. Po novem se ne odredi karantena na domu in s tem tudi ne
pouka na daljavo.
Za posamezni oddelek se pouk na daljavo prične šele takrat, ko bo v oddelku v časovnem
intervalu 14 dni HAG pozitivnih vsaj 30 % učencev.
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