Celje, 21. 2. 2022

Ukinitev napotitve v karanteno in spremembe Odloka o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19
Obveščamo vas, da je Vlada RS na seji 18. 2. 2022 sprejela odločitev o ukinitvi napotitev v karanteno ob
visoko rizičnih stikih in tudi ob prehodu meje.
 Odlok/sklep, objavljen v Ur. l. RS, št. 21/2022, je začel veljati v soboto, 19. 2. 2022.
 NIJZ z 19. 2. 2022 prehaja na nov sistem obravnave COVID-19, in sicer brez iskanja stikov in napotitev
v karanteno.
 Osebam, ki so bile v karanteno napotene do vključno 18. 2. 2022, se karantena ne prekine in velja do
izteka, ne glede na spremembo Odloka.
Vlada RS je sprejela na seji 19. 2. 2022 spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, objavljene v Ur. l. RS, št. 22/2022.
V skladu z omenjenim odlokom in okrožnico MIZŠ (št.: 6030-3/2022/12 z dne 19. 1. 2022) velja za naše delo od
ponedeljka, 21. 2. 2022, naslednje:
 Osebi, ki opravlja delo pri delodajalcu, in uporabniku (dijaku, študentu ali udeležencu izobraževanja
odraslih ter drugim uporabnikom) ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT.
 Prav tako odlok ne določa več obveznosti samotestiranja.
 Uporaba zaščitne maske je še vedno obvezna v vseh zaprtih javnih krajih oz. prostorih.
 Uporaba zaščitne maske je priporočljiva tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma
prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.
 Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške
naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.
 Odlok določa tudi že znane izjeme pri uporaba zaščitne maske.
 Še vedno sta obvezna razkuževanje rok z razkužilom in redno prezračevanje zaprtih prostorov –
upoštevamo priporočil NIJZ.
 Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 je treba ravnati v skladu z navodili
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
 Primer priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom
SARS-CoV-2 je priporočilo, ki je objavljeno na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepovcovid-19.
Vljudno prosimo, da prihajajo v šolo samo zdravi dijaki.
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