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SREDNJIM ŠOLAM

Številka: 603-1/202/33
Datum: 15. 4. 2021
OKROŽNICA v zvezi s poskusnim prostovoljnim samotestiranjem dijakov na virus SARSCOV-2
Spoštovani,
na predstavitvi prostovoljnega samotestiranja dijakov na virus SARS-COV-2 v srednjih šolah, ki
je potekalo v petek, 9. 4. 2021, ste bili seznanjeni, da se bo samotestiranje dijakov izvajalo na
šolah in da bo prvo testiranje predvidoma izvedeno v petek, 16. 4. 2021.
Včeraj je Ministrstvo za zdravje RS sporočilo, da v prvotno predvidenem datumu s
samotestiranjem dijakov v srednjih šolah še ne bodo pričeli, saj je prišlo do zamude pri dobavi
testov. O novem datumu boste šole in dijaki pravočasno obveščeni.
Ker si vsi želimo, da bi samotestiranje potekalo nemoteno tako za dijake kot tudi za šole, vam
kot pomoč pri izvedbi samotestiranja v prilogi pošiljamo ključne informacije in vsa potrebna
navodila, ki so jih pripravila Ministrstvo za zdravje RS in Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Prilagamo tudi povezavo do video gradiva: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU
Zagotovljena pa je tudi klicna svetovalna številka (01-478-68-48).
Teste za izvajanje samotestiranja boste šole prevzele na regijskih izpostavah Uprave za zaščito
in reševanje RS. Telefonske številke regijskih izpostav vam pošiljamo v prilogi. Prav tako vas
prosimo, da se za podporo pri prvem poskusnem samotestiranju dogovorite z zdravstvenimi
domovi oziroma zdravstvenimi delavci, ki so že bili naprošeni, da sodelujejo pri prvem
poskusnem samotestiranju.
V želji, da dijakom omogočimo šolanje v šolskih prostorih vse do poletnih počitnic in da
zagotovimo varno šolsko okolje tako dijakom kot vsem zaposlenim, vas prosimo, da sodelujete
pri izvedbi projekta in da po svojih močeh spodbudite k čim večjemu sodelovanju tudi dijake in
njihove starše.
Za ves vaš trud in pripravljenost se vam iskreno zahvaljujemo.
mag. Nataša Kranjc
v. d. generalne direktorice
Direktorata za srednje in višje šolstvo
ter izobraževanje odraslih
PRILOGE:
1. Protokol testiranja in Izjava o soglasju za izvajanje prostovoljnega samotestiranja
2. Prostov oljno samotestiranje na SARS-CoV-2 učencev v osnov nih šolah in dijakov v
srednjih šolah
3. Ravnanje dijaka in vzgojno-izobraževalnega zavoda glede na rezultat samotestiranja
4. Letak
5. Kontakti podatki regijskih izpostav civilne zaščite

