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Zadeva: Vzgojno-izobraževalno delo v prihodnjem tednu
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji in direktorji,
obveščamo vas, da Vlada RS ni podaljšala veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
(Uradni list RS, 53/21 in 60/21), ki velja do nedelje, 25. aprila 2021. V skladu z načrtom sproščanja
ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, se prihodnji teden odpirajo vrata vseh izobraževalnih
ustanov.
Z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV2 in Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z
virusom SARS-CoV-2 je za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 11/21) začasno še določena obveznost tedenskega testiranja zaposlenih s hitrimi antigenskimi
testi (testi HAG).
Vse zavode ponovno naprošamo k odgovornemu ravnanju in upoštevanju smernic Ministrstva za
zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom
SARS-CoV-2, ki so za področje izobraževanja objavljena na spletni strani:
https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje.
Učenke in učenci ter dijakinje in dijaki imajo prihodnji teden počitnice, delo v vrtcih in zavodih za
delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami pa poteka tako kot doslej.
Inšpektorat RS za šolstvo in šport pri opravljanju nadzora v vrtcih v zadnjem času ugotavlja
povečano število kršitev Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS CoV-2 (Ur.l.RS, št. 188/20 in novele), ki določa obvezno uporabo
zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih. Zato prosimo, da ste pozorni na to, da se v prostorih
vrtca dosledno uporablja zaščitna maska, ki so jo dolžni uporabljati tako starši, kot tudi vsi
zaposleni, razen vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev pri
neposrednem delu z otroki.
Obveščamo vas še, da so na NIJZ posodobili tudi Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ)
ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, ki so dostopna na
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

S prijaznimi pozdravi,
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