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Zadeva: Posodobljena navodila 
 
 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji in direktorji, 
 
 
obveščamo vas, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) posodobil Navodila za vzgojno-
izobraževalne zavode (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoC-2 v zavodu, ki 
so dostopna na https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje. 
 
Navodila so posodobljena v poglavju 2, ki ureja obravnavo oseb, ki so covid-19 že prebolele, 
oseb, ki so bile cepljene proti covid-19, samotestiranje učencev in dijakov na domu.  
 
Osebe, ki so bolezen covid-19 že prebolele, v primeru visoko rizičnega tesnega kontakta v 
obdobju 6 mesecev od pojava simptomov oz. znakov bolezni (pri asimptomatskih od potrditve 
okužbe), ne potrebujejo karantene na domu. V primeru, da se tudi v tem obdobju 6 mesecev 
pojavijo simptomi oz. znaki bolezni covid-19, ostanejo doma in o tem obvestijo izbranega 
osebnega zdravnika. 
 
Spoštovanje osnovnih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (higiena 
rok, higiena kašlja in kihanja, upoštevanje medosebne razdalje, uporaba mask, učinkovito 
prezračevanje prostorov) je potrebno izvajati kljub preboleli bolezni ali cepljenju proti covid-19. 
 
Dodano je tudi poglavje 5, kjer so navedeni odgovori na pogosta vprašanja.  
 
Področje presejalnega testiranja za zaposlene v VIZ, tudi za tiste, ki so covid-19 že preboleli, 
ureja nova Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb 
z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 11/21 in 64/21), dostopna na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12312. 
 
Obenem vas želimo spomniti, da je na spletni strani NIJZ www.cepimose.si možno spremljati vse 
novosti glede cepljenja proti covid-19, kjer najdete tudi pogosta vprašanja in odgovore.  
 
 
 S prijaznimi pozdravi, 
                                                                                    
 mag. Helena Kujundžić Lukaček  

v. d.  generalne direktorice 
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
po pooblastilu št. 020-46/2021/2 z dne 24. 5. 2021 

mag. Polona Šoln Vrbinc, vodja sektorja 
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