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OKROŽNICA v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov v prihajajočem tednu

Spoštovani,
pošiljamo vam nekaj ključnih informacij v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov v srednjih
šolah, višjih strokovnih šolah, dijaških domovih in organizacijah za izobraževanje odraslih v
tednu od 12. do 16. aprila 2021.
Vlada RS je na seji 8. 4. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki začne
veljati 11. 4. 2021.

1. Srednje šole in dijaški domovi
Z novim odlokom ni več prepovedano zbiranje ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih.
Ta odločitev vlade pomeni, da se ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov v ponedeljek,
12. aprila 2021, ponovno vračajo v šolske klopi vsi dijaki, v skladu z nekoliko prilagojenim
modelom C, kot ste ga izvajali že pred zaprtjem šol.
Stalno se v šoli izobražujejo dijaki zaključnih letnikov in vsi dijaki programov nižjega poklicnega
izobraževanja. Ostali dijaki se izmenično izobražujejo en teden v šoli in en teden na daljavo
tako, da je pri pouku polovica teh dijakov oziroma oddelkov. Slednje velja tudi za dijake za
izvedbo praktičnega pouka in izvedbo individualnega pouka v izobraževalnih programih
umetniške gimnazije glasbene smeri in plesne smeri.
Tudi dijaški domovi se odpirajo za vse dijake, pri čemer zagotavljajo nastanitev za vse tiste
dijake, ki so pri pouku glede na rotacijo.
Zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega
za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Navodila vzgojnoizobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu,
so dostopna na https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

2. Višje strokovne šole
Z novim odlokom se še naprej začasno prepoveduje zbiranje ljudi na višjih strokovnih šolah,
razen za študente za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev,
laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo
uporabo specializirane opreme in inštrumentov).
Določbe o prepovedi zbiranja ne veljajo za zaposlene v zavodih, posameznike, ki v teh zavodih
opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), in člane
organov zavodov.
3. Organizacije za izobraževanje odraslih
Z novim odlokom je zopet dovoljeno izvajanje izobraževanja in dejavnosti za udeležence
izobraževanja odraslih v organizacijah za izobraževanje odraslih.
Vsi izvajalci morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva,
pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.
4. Testiranje zaposlenih v zavodih
Zaposleni v zavodih se v času prisotnosti v zavodih enkrat tedensko testirajo na virus SARSCoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (test HAG).
Zaposlenim v zavodih testiranja ni treba opraviti, če:
–
–

–
–

predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s
polimerazo (test PCR) ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur,
predložijo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od
prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj
sedem dni ali proizvajalca MODERNA najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega
odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, ki je starejši od 21
dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali
imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni
minilo več kot šest mesecev.

Dokazila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah
Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma
pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na
spletni strani NLZOH.

S prijaznimi pozdravi.
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