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Izjema od karantene – pojasnilo

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je bilo obveščeno, da prihaja do
težav pri tolmačenju Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21,
164/21, 190/21, 200/21, 2/22 in 8/22; v nadaljnjem besedilu: Odlok). Nekateri zaposleni v
dejavnosti vzgoje in izobraženja (v nadaljnjem besedilu: VIZ) naj bi zadevni odlok tolmačili tako,
da v primeru visoko tveganega kontakta iz njega izhaja obveznost samotestiranja s testi HAG
tudi za tiste zaposlene v VIZ, ki izpolnjujejo enega izmed pogojev iz prvih treh alinej Odloka.
Ministrstvo pojasnjuje, da Odlok alternativno našteva okoliščine, ki izključujejo obveznost
karantene v primeru visoko tveganega stika.
Izjema, ki se med drugim nanaša na zaposlene v dejavnosti VIZ, se glasi:
»Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oziroma se
ji ne odredi ukrep karantene na domu, če je zaposlena ali delo opravlja na drugi pravni podlagi v
dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju
sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravi
presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARSCoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje) na delovnem mestu in uporablja
zaščitno masko tipa FFP2. Oseba iz prejšnjega stavka mora o visoko tveganem stiku s
povzročiteljem COVID-19 nemudoma obvestiti delodajalca.«.
Zgornja izjema od napotitve oziroma odreditve ukrepa karantene je tako predvidena za vse tiste
zaposlene, ki ne izpolnjujejo enega izmed pogojev iz prvih treh alinej. In obratno, oseba, ki
izpolnjuje enega izmed pogojev iz prvih treh alinej Odloka, se ne napoti v karanteno, zanjo pa
obveznost samotestiranja ne velja. Če ponazorimo s konkretnim primerom: učitelju, ki je prejel
poživitveni odmerek (in zato izpolnjuje pogoj iz prve alineje Odloka), Odlok ne nalaga
obveznosti samotestiranja.
Ne glede na zgoraj navedeno pa dodajamo, da je samozaščitno obnašanje izjemno pomembno,
zato je samostestiranje v primeru visoko tveganega stika vsekakor priporočljivo.

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
mag. Franc Vindišar
državni sekretar
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