4 Odzivanje ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2
4.1 Postopek odzivanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v predšolski vzgoji

1. KORAK

POTREBNOST UKREPANJA
Ali je otrok/zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo obiskoval VIZ v obdobju kužnosti: 2 dni pred
pojavom simptomov (datum odvzema vzorca pri asimptomatskih) do 10 dni po pojavu
simptomov?
Ne ǀ Ni nadaljnjega ukrepanja VIZ.
Da ǀ Sledite nadaljnjim korakom.

2. KORAK

OBVESTILO STARŠEM IN PREKLIC IZVAJANJA VZGOJE V ODDELKU
Vodstvo VIZ obvesti starše, da se je v oddelku pojavila okužba s SARS-CoV-2, zaradi česar se vzgoja v
oddelku ne izvaja. V najkrajšem možnem času znotraj tega obdobja vodstvo VIZ izvede naslednje
korake.

3. KORAK

PREPOZNAVA KONTAKTOV
Prepoznava kontaktov potrjenega primera v obdobju kužnosti.

4. KORAK

OPREDELITEV VISOKO RIZIČNIH TESNIH KONTAKTOV (VRK)
Izmed prepoznanih kontaktov v 2. koraku je treba prepoznati visoko rizične tesne kontakte.
Vsi sovarovanci iz matičnega oddelka in vzgojitelj ter pomočnik vzgojitelja oddelka; drugo strokovno
osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut.

5. KORAK

OBVEŠČANJE EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE NIJZ
Vodstvo VIZ v najkrajšem možnem času na elektronski naslov karantene.viz@nijz.si posreduje
seznam vseh prepoznanih VRK v 4. korku. Seznam pripravite in pošljete v predpripravljenem excel
dokumentu.

6. KORAK

Ta navodila veljajo, kadar so v VIZ upoštevana aktualna higienska priporočila NIJZ. Ključno je, da se vzdržuje stalne
skupine (''mehurčke''), ki se med sabo ne mešajo, in izvaja zračenje prostorov skladno s priporočili2.

SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZNOTRAJ VIZ
Znotraj vsake VIZ je treba spremljati epidemiološko situacijo. Ko je izpolnjen prvi izmed naslednjih
kriterijev, o tem obvestite NIJZ na epi.viz@nijz.si. V primeru stopnjevanja epidemiološke situacije
obvestite NIJZ tudi ob vsakem naslednjem izpolnjenem kriteriju.
 ≥ 15 % otrok iz ''mehurčka'' ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 ≥ 10 % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 v ≥ 3 ''mehurčkih'' so se pojavili potrjeni primeri (to pomeni najmanj po ena okužba v treh
različnih ''mehurčkih''; skupaj to pomeni najmanj tri okužbe v VIZ).
 Vsak potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom.

Sovarovanci in strokovno osebje pri vseh oblikah varstva (v matičnem oddelku, jutranje varstvo itd.).
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Prezračevanje zaprtih prostorov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_prezracevanje.pdf
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4.2 Postopek odzivanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v osnovni in srednji
šoli ter dijaškem domu (DD)
Ta navodila veljajo, kadar so v VIZ upoštevana aktualna higienska priporočila NIJZ. Ključno je, da se vzdržuje stalne skupine
(''mehurčke''), ki se med sabo ne mešajo, in izvaja zračenje prostorov skladno s priporočili3.

POTREBNOST UKREPANJA
Ali je učenec/dijak/zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo obiskoval VIZ v obdobju njegove kužnosti: 2 dni pred
pojavom simptomov (datum odvzema vzorca pri asimptomatskih) do 10 dni po pojavu simptomov?
Ne ǀ Ni nadaljnjega ukrepanja VIZ, razen podpora učencu, ki jo potrebuje med izolacijo s strani VIZ/DD.
Da ǀ Sledite nadaljnjim korakom.
OBVESTILO STARŠEM IN PREHOD NA POUK NA DALJAVO

PREPOZNAVA KONTAKTOV
Prepoznava kontaktov potrjenega primera v obdobju kužnosti.
Pouk ǀ Sošolci in strokovno osebje pri vseh oblikah pouka.
Prevoz ǀ Sošolci istega šolskega avtobusa.
OPREDELITEV VISOKO RIZIČNIH TESNIH KONTAKTOV (VRK)
Izmed prepoznanih kontaktov v 2. koraku je treba prepoznati visoko rizične tesne kontakte.
Pouk – razredna stopnja OŠ ǀ Vsi sošolci iz matičnega oddelka* in učitelj oddelka; drugo strokovno osebje, ki je
bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut.
Pouk – predmetna stopnja OŠ ter SŠ ǀ Vsi sošolci iz matičnega oddelka*; učitelji in drugo strokovno osebje, ki je
bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut.
Prevoz ǀ Sovrstniki, ki so sedeli na sedežih v dveh sosednjih vrstah in kolonah od sedeža osebe s potrjeno
okužbo (to pomeni dva sedeža na vse strani okrog osebe s potrjeno okužbo).
*Upošteva se, da so učenci ves čas v matičnem oddelku, ki predstavlja njihov osnovni ''mehurček''. V primeru,
da učenci/dijaki niso v matičnem oddelku, in se pri enem učencu, s katerim so bili ostali v istem prostoru več kot
15 minut, potrdi okužbo, predstavlja celotna skupina teh učencev/dijakov visoko rizični tesni kontakt.

6. KORAK

5. KORAK

3. KORAK

Vodstvo VIZ obvesti starše, da se je v oddelku pojavila okužba s SARS-CoV-2, zaradi česar skladno s svojimi
pristojnostmi za oddelek spremeni obliko pouka v pouk na daljavo. V najkrajšem možnem času znotraj tega
obdobja vodstvo VIZ izvede naslednje korake.

4. KORAK

2. KORAK

1. KORAK

Za DD se spodnji postopek smisleno prilagodi.

OBVEŠČANJE EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE NIJZ
Vodstvo VIZ v najkrajšem možnem času na elektronski naslov karantene.viz@nijz.si posreduje seznam vseh
prepoznanih VRK v 4. koraku. Seznam pripravite in pošljite v predpripravljenem excel dokumentu.
SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZNOTRAJ VIZ
Znotraj vsake VIZ je treba spremljati epidemiološko situacijo. Ko je izpolnjen prvi izmed naslednjih kriterijev,
o tem obvestite NIJZ na epi.viz@nijz.si. V primeru stopnjevanja epidemiološke situacije, obvestite NIJZ tudi
ob vsakem naslednjem izpolnjenem kriteriju.
 ≥ 15 % učencev/dijakov iz ''mehurčka'' ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 ≥ 10 % učencev/dijakov v letniku (generaciji) ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 ≥ 10 % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 v ≥ 3 ''mehurčkih'' so se pojavili potrjeni primeri (to pomeni najmanj po ena okužba v treh različnih
''mehurčkih''; skupaj to pomeni najmanj tri okužbe v VIZ).
 Vsak potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom.
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Prezračevanje zaprtih prostorov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_prezracevanje.pdf
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