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Dutovlje, 29. 01. 2022
Sporočilo ob pojavu okužbe s SARS-CoV-2 v oddelku 5. a razreda
Spoštovani starši,
obveščeni smo bili, da so bili v oddelku 5. a pri učenkah in učencih potrjeni primeri
okužbe s SARS-CoV-2. Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o
izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive
bolezni COVID-19 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur.
list RS, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022) je za otroke v 5. a oddelku priporočena 7- dnevna
karantena na domu od petka, 28. 1. 2022, ko je bil zadnji dan stika med okuženimi
osebami, do vključno četrtka, 3. 2. 2022. Sedem otrok od skupno dvaindvajsetih v
oddelku predstavlja 31,82% vseh otrok v oddelku, zato se uveljavi tudi določilo
Odloka o nujni organizaciji izobraževanja na daljavo. O okužbi in potrjenih PCR
testih učenk in učencev smo bili obveščeni v soboto, 29. 1. 2022 v popoldanskem času.
Za učenke in učence 5. a oddelka bo v času karantene pouk potekal na daljavo.
Učenke in učenci nadaljujejo z izobraževanjem (s poukom) v šoli v petek, 4.2.2022.
Prosimo, da se seznanite z navodili in upoštevate 7- dnevno karanteno, saj lahko le
tako zajezimo širjenje okužbe. Navodila za karanteno na domu so dostopna na spletni
strani šole (Koronavirus-informacijski kotiček) in na https://www.nijz.si/sl/izolacija.
Spremljajte otrokovo zdravstveno stanje. Če je vaš otrok ob zaključku karantene na
domu zdrav, se vrne k vsem dejavnostim. Ostali člani gospodinjstva, lahko v času
otrokove karantene opravljajo vse dejavnosti, razen če se pri otroku ne pojavijo
simptomi oz. znaki bolezni Covid- 19.
V karanteno na domu niso napotene osebe, ki izpolnjujejo izjemo od karantene na
domu. Dokument Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko
tveganem stiku z osebo s covid-19 je dostopen na: https://www.nijz.si/izolacija. V
primeru, da take osebe, ki imajo izpolnjeno izjemo, prejmejo karantensko odločbo, o
tem obvestijo Ministrstvo za zdravje, ki odločbe izdaja na naslov: odlocbekarantena.mz@gov.si. Obvestilu je potrebno dodati dokazilo o izjemi za karanteno na
domu.
Postopki, če otrok razvije simptome oz. znake bolezni Covid-19:
Če se pri otroku pojavijo znaki bolezni Covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj,
vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine
v žrelu…), naj otrok ostane doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer
boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravniku povejte, da je oz. je bil otrok v karanteni na
domu. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega
doma za odvzem brisa.

Dutovlje 135, 6221 Dutovlje

Osnovna šola DUTOVLJE

Tel.: 05 7318250, Fax: 05 7318251

________________________________________________________________________________

Potrdilo o karanteni na domu za vašega otroka predstavlja tudi dokazilo o varstvu
otroka za uveljavljanje pravice pri delodajalcu. Obrazec za pridobitev potrdila o
karanteni
na
domu
je
dostopen
preko
naslednje
spletne
strani:
https://www.gov.si/novice/2020-11-12-novnacinpridobivanja-potrdil-o-prestajanjukarantene-na-domu/.
Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Z lepimi pozdravi,
Miranda Novak,
ravnateljica OŠ Dutovlje
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