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PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR 

 

1. SPLOŠNE INFORMACIJE 

Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka v prostorih vzgojno-

izobraževalnih zavodov za vse učence. 

 

Samotestiranje na SARS-CoV-2 je obvezno in brezplačno. 

 

Samotestiranje na SARS-CoV-2 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. 

 

Učencu pripada za samotestiranje 15 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oz. njegovi starši ali 

zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oz. 

vključenosti v zavod. 

 

Samotestirajo se učenci, ki niso bili polno cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso bili polno 

cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev. 

 

Samotestiranje se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Učenci se skupaj s starši seznanijo z navodili 

proizvajalca v domačem okolju. 

 

V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom. 

 

 

2. POTEK SAMOTESTIRANJA 

Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe 

dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo njegovi starši oz. zakoniti zastopniki učenca 

poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa 

nadaljnja navodila. 

 

Učenci test izvedejo v prostoru, v katerem imajo prvo uro pouk oz. kjer začenjajo z organiziranimi 

šolskimi dejavnostmi. 

 

Samotestiranje se izvede tako, da je med prisotnimi osebami zagotovljena zadostna medosebna 

razdalja. 

 

Učenci morajo imeti na dan testiranja s seboj teste za samotestiranje. 

 

Učenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem predelu, tako 

da jim pokriva samo usta. 

 

Učitelj/oseba, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in se učencu približa v neposredno bližino 

le v primeru, ko je to nujno.  



 
 

Učenec si pred pričetkom postopka umije roke.  Na čisto delovno površino položi brisačko za 

enkratno uporabo na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja. 

 

Po opravljenem testiranju brisačko, skupaj z uporabljenim materialom, odvrže v namensko 

plastično vrečko za zbiranje odpadkov. 

 

Po opravljenem testiranju si učenec umije/razkuži roke. 

 

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju, pokličemo starše oz. njegove zakonite 

zastopnike, ki ga odpeljejo domov. Prostor dobro prezračimo ter ga dodatno očistimo/razkužimo. 

 

V primeru pozitivnega PCR testa zavod ravna v skladu z navodili NIJZ.  

 

 

Protokol bomo skladno z nadaljnjimi navodili ustrezno posodabljali. 
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