
 

 

Datum: 17. 1. 2022 

 

Zadeva: Obvestilo za starše in skrbnike otrok o spremembah Navodil vzgojno-izobraževalnim zavodom ob 

sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 

 

Spoštovani! 

Obveščamo vas, da so se z dnem 10. 1. 2022 spremenila Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu 

ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2. 

 

Navodila prinašajo naslednje novosti: 

- v primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri otroku morajo starši oziroma skrbniki učenca 

najpozneje v 12 urah od potrditve okužbe o okužbi obvestiti šolo, 

- karantena na domu se skrajša iz 10 dni na 7 dni, 

- učenca se ne napoti v karanteno na domu: 

1. če je prebolel COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 

z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu test PCR), ki je starejši od 10 dni in je 

od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni. 

2. je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax 

(COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna;  

3. je prebolela covid-19 (kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 

desetih dni) IN je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva  

 

Več si lahko preberete na: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.6.pdf 

www.nijz.si/izolacija 

 

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) prav tako obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-

CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov do napotitve v karanteno na domu podaljšalo 

na nekaj dni. V soboto, 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan 

zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so  

obravnavani po vrsti glede na čas prejema. 
 
V šolah se ob potrjeni okužbi v oddelku prične z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki 

boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja 

na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, 

zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice. 

 

Lep pozdrav, 

                                                                                                            Alisa Sep Krajnc, l. r. 

                                                                                                                                          v. d. ravnatelja 

 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.6.pdf
http://www.nijz.si/izolacija


 

 

 

 

Dátum: 2022. 1. 17.  

Tárgy: Értesítés a gyermek szüleinek és gondozóinak módosulásairól az Oktatási intézményekben a 
SARS-CoV-2 fertőzés gyanúja vagy megerősítése esetén  
  

Tisztelt! 

Értesítjük Önöket, hogy 2022. január 10-től módosultak az Oktatási intézmények számára szóló utasítások a 

SARS-CoV-2 fertőzés gyanúja vagy megerősítése esetén.  

Az utasítások a következő újításokat hozzák: 

- Amennyiben a gyermeknél SARS-CoV-2 fertőzést igazolnak, a szülőknek vagy a törvényes gyámnak a 
fertőzés megerősítését követő 12 órán belül tájékoztatniuk kell az iskolát a fertőzésről, 
- Az otthoni karantén 10 napról 7 napra csökken, 
- A személy nem helyezhető házi karantén alá, amennyiben:  
 
1. átesett a COVID-19 vírus fertőzésen, amit a pozitív PCR-teszt eredményének igazolása bizonyít, amely több 
mint 10 napos, és a pozitív PCR-teszt eredménye óta kevesebb mint 45 nap telt el;  
2. megkapta a Biontech/Pfizer által gyártott Comirnaty vakcina vagy a Moderna által gyártott Spikevax 
vakcina (COVID-19 vakcina) emlékeztető adagját;  
3. átesett a COVID-19 vírus fertőzésen (amit a pozitív PCR-teszt eredményének igazolása bizonyít,és nem 
régebbi 10 napnál) ÉS beoltott második adag vakcinával.  
 

A fentiekkel kapcsolatos további információk az alábbi két linken találhatók: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.6.pdf 

www.nijz.si/izolacija 

 

 

Az Országos Közegészségügyi Intézet (NIJZ) arról is tájékoztat, hogy a SARS-CoV-2 fertőzések számottevő 
növekedése miatt néhány napra meghosszabbította a veszélyeztetett személyek listája kézhezvételét, 
valamint az otthoni karantén közötti időszakot. Szombaton,  2022. január 15-én már csak 2 nap volt a 
késleltetés. A következő napokban hosszabb késleltetés várható. A beérkezett magas kockázatú 
kapcsolattartók listáját kézhezvételi sorrendben kezelték. 
 

Amennyiben az iskolában a tagozaton belül fertőzés igazolódik be, az oktatás távoktatás formájában folytatódik. A 
szülők, ill.  törvényes képviselők néhány nappal a távoktatás megkezdése után beutalót kapnak gyermekeik otthoni 
karanténba helyezéséről a NIJZ-től. Az otthoni karanténba való utalás (eUprava) történő megismertetésről szóló 
Nyilatkozat beszerzése utólag is lehetséges, így ez az időhúzás nem akadályozza meg azokat a jogokat, amelyek 
szükségesek e hivatalos dokumentum beszerzéséhez.  

 

 

 

Üdvözlettel.      Sep Krajnc Alisa, s. k. 

 mb igazgató 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.6.pdf
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