Datum: 20. 7. 2021
Prostovoljno samotestiranje na covid-19 na domu za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol
v Sloveniji v šolskem letu 2020/21
V Sloveniji se je prostovoljno samotestiranje na domu za dijake v srednjih šolah (SŠ) pričelo v ponedeljek,
24. maja 2021, za učence 7., 8. in 9. razreda v osnovnih šolah (OŠ) pa teden za tem, v ponedeljek 31.
maja 2021.
V obdobju od 24. maja do 27. junija 2021 je bilo po oceni MIZŠ razdeljenih približno 120.000 kompletov
med učence in 169.000 kompletov med dijake.
Pozitiven rezultat samotestiranja učencev in dijakov na domu je kot razlog za PCR testiranje v 5tedenskem obdobju navedlo 154 potrjenih primerov z okužbo s SARS-CoV-2, od tega 46 med učenci OŠ
in 108 med dijaki SŠ.
Ocena sprejemljivosti ukrepa samotestiranja s strani dijakov:
-

Največ težav pri izvedbi samotestiranja so imeli dijaki pri odvzemu brisa.

Slika 1: Težave dijakov pri izvedbi samotestiranja (povprečje na lestvici od 1 - 'Sploh nisem imel/a težav', do 5 'Imel/a sem velike težave').

-

Dijaki so kot najboljšo izkušnjo pri potrjevanju pozitivnega rezultata samotestiranja s PCR testom
navedli čakalno dobo od naročanja termina do odvzema brisa, kot najslabšo pa čakalno dobo od
odvzema brisa do prejema rezultata.

Slika 2: Ocena izkušnje s potrjevanjem pozitivnega rezultata samotestiranja s PCR testom (povprečje na lestvici od 1
– ‘Zelo nezadovoljen’, do 5 – ‘Zelo zadovoljen’).

-

Največjo pripravljenost za prostovoljno testiranje so izkazali v 2. tednu, ko bi se jih bilo vsaj
enkrat tedensko pripravljeno samotestirati 84 %.

Slika 3: Pripravljenost anketiranih dijakov za prostovoljno samotestiranje glede na pogostost izvajanja ukrepa.

-

Najpogostejša razloga med anketiranimi dijaki, zaradi katerega ne bi izvajali prostovoljnega
samotestiranja, sta dejstvo, da jim samotestiranje ne nudi nobenih ugodnosti, in zaradi lažno
pozitivnega rezultata samotestiranja.

Slika 4: Razlogi, zakaj anketirani dijaki ne bi izvajali prostovoljnega samotestiranja.

-

Po podatkih iz zadnjega tedna izvajanja ukrepa, se jeseni, z začetkom novega šolskega leta,
namerava prostovoljno samotestirati 47 % anketiranih dijakov, 20 % anketiranih dijakov je
neopredeljenih, 33 % anketiranih dijakov se ne namerava samotestirati.

Slika 5: Pripravljenost anketiranih dijakov za prostovoljno samotestiranje jeseni, z začetkom novega šolskega
leta.

Predlogi za nadaljnje prostovoljno samotestiranje učencev in dijakov na domu:
-

-

-

Omogočeno prostovoljno samotestiranje otrok in mladostnikov, ki se udeležujejo letovanj v
poletju 2021/22.
Omogočeno prostovoljno samotestiranje za vse učence OŠ in dijake SŠ pred začetkom šolskega
leta 2021/22 in tekom celotnega šolskega leta. Vsak naj ima možnost prejeti na mesec toliko
kompletov za samotestiranje kot je tednov in dodatna 2 kompleta (zaradi ponovitve v primeru
nejasnega rezultata).
Omogočen prevzem kompletov za samotestiranje v lekarnah na kartico zdravstvenega
zavarovanja, neodvisno od šolskega sistema.
Omogočiti ugodnosti, ki bi učencem in dijakom, ki se prostovoljno samotestirajo, osmislilo
pomen ukrepa (npr. izogib določenim ukrepom/omejitvam za učence in dijake, ki se
prostovoljno samotestirajo).
Izboljšati komuniciranje glede ukrepa prostovoljnega samotestiranja, ki bi predstavilo prednosti
prostovoljnega samotestiranja, kot je npr. odprte šole.
Poleg navedenih predlogov prostovoljnega samotestiranja učencev in dijakov predlagamo, da se
možnost prostovoljnega samotestiranja uvede za vse prebivalce Slovenije na način, da ima vsak
možnost v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja prejeti na mesec toliko kompletov za
samotestiranje kot je tednov in dodatna 2 kompleta (zaradi ponovitve v primeru nejasnega
rezultata).

Več o prostovoljenm samotestiranju učencev in dijakov na: https://www.nijz.si/samotestiranje.

Pripravili: Center za nalezljive bolezni, Center za komuniciranje in Zdravstveno podatkovni center

