
Obvestilo glede mask in samotestiranja od 8.11.2021 
 

Spoštovani starši, 

s spodnjo povezavo pristojnega ministrstva vas obveščamo o novostih, vezanih na Covid ukrepe, v šolah: 

 

https://www.gov.si/novice/2021-11-06-tudi-v-prihodnjem-tednu-izobrazevanje-v-solah-in-na-fakultetah-

samotestiranje-za-vse-ucence-dijake-in-studente/ 

 

 

Ključno je sledeče: 

MASKE 

Od ponedeljka, 8. 11. 2021, so zaščitne maske obvezne v vseh prostorih šole za učence vseh 

razredov in to ves čas, 

Maske za učence niso potrebne: 

o pri pouku športa, 

o na prostem, če je zagotovljena razdalja več kot 1,5m,  

o ob zajtrku, malici in kosilu ob upoštevanju potrebnih ukrepov. 

Po novem se kot ustrezna maska šteje samo še kirurška maska ali FFFP2 tip maske. Če omenjene 

maske do ponedeljka ne boste mogli zagotoviti, jo bodo otroci lahko prevzeli na vstopnih točkah v šolo, v 

prihodnjih dneh bi vas prosila, če lahko otroci prinesejo svojo masko, ki bo ustrezala tem pogojem. 

V primeru, da učenec zaščitne maske ne želi uporabljati, mu bomo omogočili sodelovanje pri pouku 

tako, da bo njegova medosebna razdalja z drugimi učenci najmanj 1,5 metra. 

 

SAMOTESTIRANJE 

Samotestiranje se v tednu od 8. - 12.11. 2021 ne spreminja (učenci se samotestirajo doma, teste 

prevzamete brezplačno ob predložitvi zdravstvene kartice v lekarnah). 

 

Samotestiranje se bo spremenilo po 15.11. 2021, o čemer boste v tem tednu dobili še eno obvestilo.  

 

PRIMER SUMA/POTRJENE OKUŽBE 

V primeru suma okužbe ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri otroku ali ožjem 

družinskem članu, zaradi česar otrok ne bo obiskoval šole, vas prosimo, da stopite v stik z razredniki in 

jim to sporočite. Enako bomo po protokolu ravnali tudi mi v primeru potrjene okužbe v razredu vašega 

otroka. 

 

STIKI S STARŠI 

Vsi stiki s starši do nadaljnjega potekajo na daljavo. Če je potrebno, se lahko dogovorimo tudi za osebni 

sestanek ob upoštevanju pogoja PCT. Starši otroka do 3. razreda še vedno lahko pripeljete in odpeljete iz 

šole kot do sedaj, in se vam ni treba izkazati s PCT pogojem. Apeliram pa, da otroke oddajate na vratih 

učilnic in da smo vsi, ki prihajamo šoli zdravi. 

 

 

Ponovno se vam zahvaljujem za upoštevanje in spoštovanje vseh ukrepov ter vas vljudno prosim, da 

temu sledimo tudi v prihodnje. Verjamem v to, da bomo kot šola na ta način preprečili marsikatero 

nepotrebno karanteno in otrokom omogočili, da bodo čim dlje v šolske prostore prihajali zdravi in imeli 

pouk v šolskih prostorih. 

 

S spoštovanjem 

mag. Lucija Rakovec, ravnateljica 
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