
Obvestilo o izpolnjevanju pogoja PCT 
ob začetku šolskega leta 2021/22 

 

Pred vstopom v šolo morate izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani): 

 

POGOJ PREBOLELOSTI bolezni covid-19 izkažete z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je 

starejši od 10 dni in ni starejši od 180 dni. 

 

POGOJ CEPLJENOSTI izkažete z digitalnim COVID-potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, 

opremljenim s QR-kodo. Pogoje izpolnjujte: 

• po drugem odmerku cepiv Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ali kombinacije dveh 
predhodno naštetih cepiv; 

• po prvem odmerku cepiva Janssen; 

• če ste preboleli COVID-19 in ste se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR 
oziroma od začetka simptomov cepili z enim od zgornjih cepiv.  

POGOJ TESTIRANJA 

Pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki so opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je bil rezultat 

negativen. Veljavni so tako testi z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski 

testi (HAG). 

Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat testa PCR pa ne starejši od 72 ur. 

 

Udeleženci izobraževanja odraslih, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo 1x tedensko 

samotestirati na virus SARS-CoV-2 v prostorih Šolskega centra Škofja Loka. 

Vsem udeležencem izobraževanja odraslih pripada 5 testov HAG za samotestiranje na mesec. 

Udeleženci teste pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja (ne velja za tujce, 

ki kartice nimajo), potrdila o vpisu in osebnega dokumenta.  

Preverjanje pogoja PCT 

Izpolnjevanje pogoja PCT bomo naslednji teden preverili v šoli pred pričetkom predavanja Varstvo pri 

delu in požarna varnost.  

Vsi, ki ne izpolnjujete pogoja PC, se MORATE SAMOTESTIRATI v šoli.  

Teste prinesite s seboj v šolo, saj jih šola za samotestiranje udeležencev izobraževanja odraslih ne 

bo priskrbela! 

Samotestiranje bo potekalo v ponedeljek, 4. oktobra 2021, ob 15.30 v učilnici 96 (v pritličju, nasproti 

predavalnice 99, kjer bo potekalo predavanje iz varstva pri delu).  

Tisti, ki izpolnjujete pogoj PC, pa pridite ob 15.45 – prav tako v učlnico 96, da preverimo izpolnjevanje 

pogoja. 

 

V šoli je obvezna uporaba zaščitne maske. 

 

Škofja Loka, 29. 9. 2021 


