
PROTOKOL DOKAZOVANJA POGOJA PCT ZA OSEBE, KI OPRAVLJAJO 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST NA OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE 

in V VRTCU LAPORJE 

 

Protokol obsega navodila za dokazovanje pogoja PCT med zaposlenimi.  

1. PREBOLELI 

- Zaposleni dokaže prebolevnost s potrdilom zdravnika.  

- Od datuma na potrdilu, ki navaja začetek simptomov ne sme miniti več kot 6 

mesecev. 

- Potrdilo predajo zaposleni v tajništvu najkasneje do 31. 8. 2021. 

 

2. CEPLJENI 

- Zaposleni dokaže cepljenost s tiskano verzijo digitalnega potrdila.  

- Potrdilo predajo zaposleni v tajništvu najkasneje do 31. 8. 2021. 

 

3. TESTIRANI 

- Testirati se morajo osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 1 in 2 točke. 

 - Testiranje oseb zaposlenih v šoli se prvič izvede najkasneje dan pred vrnitvijo otrok 

(31. 8. 2021). 

- Testiranje oseb se izvaja vsakih 7 dni. 

- Testiranje oseb je brezplačno. 

- Osebe se testirajo na samostojno izbrani lokaciji. Termine testiranja v ZD Slovenska 

Bistrica posreduje tajnica na mail konec avgusta.        

- Testiranje bo potekalo s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2. 

- Izvajalci testiranja vsem testiranim izročijo navodilo za ravnanje v primeru 

pozitivnega testa. 

- Izvajalci testiranja vnesejo podatke o testiranju na SARS-CoV-2 v CRPP. 

- Na testiranje prinesejo osebe osebni dokument in kartico zdravstvenega 

zavarovanja. 

- Osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v OŠ Gustava Šiliha Laporje 

oziroma v Vrtcu Laporje, si morajo organizirati lasten prevoz na testiranje. V primeru 

pozitivnega testa se oseba sama in brez spremstva odpravi domov, pri tem pa ne 

uporablja javnega prevoza. 

13. Pogoj za udeležbo na testiranju je, da se oseba počuti zdrava, brez znakov 

akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora oseba poklicati 

v ambulanto svojega izbranega zdravnika. 

- Pri čakanju na odvzem brisa oseba ves čas vzdržuje medsebojno razdaljo, vsaj 2 

metra, in nosi zaščitno masko. 



- Po opravljenem testiranju se osebe vrnejo na delovno mesto, ker počakajo na 

povratno sms sporočilo z izidom testiranja. Ob tem striktno upoštevajo vse varnostne 

ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.  

-  Negativni rezultat testa na SARS-CoV-2 pomeni, da oseba v času testiranja ni bila 

kužna in lahko nemoteno opravlja delo v OŠ Gustava Šiliha Laporje oziroma Vrtec 

Laporje, kjer še naprej upošteva vsa priporočila za preprečevanje širjenja okužbe.  

-  Če je oseba na testu na SARS-CoV-2 NEGATIVNA takoj po prejemu povratnega 

sms sporočila z negativnim rezultatom, le-tega posreduje tajnici na številko 040 729 

334 oziroma ob prihodu v tajništvo pokažejo prejet povratni sms. 

-  Če je oseba na testu na SARS-CoV-2 POZITIVNA, se nemudoma odpravi domov 

in se izolira, o pozitivnem testu po telefonu obvesti ravnateljico ter kontaktira svojega 

izbranega zdravnika. 

-  Pri izvajanju vzgoje in izobraževanja v OŠ Gustava Šiliha Laporje in Vrtcu Laporje 

se upoštevajo vsi priporočeni samozaščitni ukrepi. 

 

Ravnateljica: 

Margareta Voglar 

Laporje, 31. 8. 2021 


