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Vprašanje 

 

Kakšno je strokovno mnenje glede možnosti/uvedbe samotestiranja v šolskem in študijskem letu 

2022/23 na vseh nivojih VIZ, upoštevajoč scenarija 1* in 2*?  

 

*Scenarij 1 imenujemo epidemiološko situacijo, ko prevladuje različica SARS-CoV-2, ki se naglo širi v vseh 

skupinah prebivalstva in pri večini obolelih ne povzroča težjega poteka, ki zahteva bolnišnično zdravljenje.  

Namen ukrepov v scenariju 1 je, da se zaščitijo ranljive skupine prebivalstva in s tem prepreči porast hudih 

(težje) potekajočih oblik bolezni. Priporočajo se ukrepi, ki so usmerjeni v zamejevanje širjenja SARS-CoV-

2, vendar ne posegajo pomembno v vsakdanje življenje večine posameznikov (prezračevanje, izolacija 

obolelih, cepljenje proti covid-19 s poudarkom na cepljenju ranljivih skupin, uporaba zaščitnih mask v 

okoljih, kjer je tesno skupaj veliko ljudi – posebej priporočljivo za ranljive skupine prebivalstva). 

 

*Scenarij 2 imenujemo epidemiološko situacijo s prevladovanjem različice SARS-CoV-2, ki se naglo širi in 

povzroča težje potekajoče oblike covid-19 v tako visokem deležu, da bi brez dodatnih javno-zdravstvenih 

ukrepov nastopila preobremenitev zdravstvenega sistema na vseh ravneh. Cilj javno-zdravstvenih ukrepov 

je znižanje števila obolelih, težko potekajočih okužb in umrljivosti ter zmanjšanje neugodnega učinka na 

zdravstveni sistem in zagotavljanje vzdržnosti zdravstva. 

 

 

 

Strokovno mnenje 

 

Cilj prostovoljnega samotestiranja z neinvazivnimi metodami hitrega testiranja je identifikacija kužnih 

oseb (SARS-CoV-2), njihova izolacija in s tem zamejevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (1,2,3). 
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Glede na dejstvo, da je bilo samotestiranje dobro sprejeto v družbi, se v primeru scenarija 1 s pričetkom 

novega šolskega leta 2022/2023 samotestiranje v domačem okolju priporoča za osebe s simptomi, 

značilnimi za okužbo z virusom SARS-CoV-2 in za vse tiste, ki so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena 

okužba s SARS-CoV-2. V primeru scenarija 2 naj se samotestiranje na domu razširi na vse osebe (tudi tiste, 

ki so asimptomatske), izvaja pa naj se nujno in obdobno (vsaj enkrat tedensko). V obeh primerih naj bo 

omogočen prevzem kompletov za samotestiranje v lekarnah na kartico zdravstvenega zavarovanja. 

 

Samotestiranje se predvideva za šolske otroke in mladostnike, učence, dijake in študente vključene v 

višjem in visokem šolstvu. Ob pojavu simptomov covid-19 pri otrocih v vrtcu, pa naj se njihovi 

starši/skrbniki posvetujejo s pediatrom oziroma z izbranim osebnim zdravnikom. 

 

 

• Strokovna skupina ocenjuje, da je implementacija samotestiranja po scenarijih 1 in 2 možna in v 

skladu z načelom: oseba, ki ima znake akutne okužbe dihal, naj se osami in se testira.  

• V primeru scenarija 1 se s pričetkom novega šolskega leta in študijskega leta 2022/23 

samotestiranje v domačem okolju priporoča za osebe s simptomi, značilnimi za okužbo z virusom 

SARS-CoV-2 in za vse, ki so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

• Ključnega pomena je, da se oseba ob znakih okužbe testira v domačem okolju, še preden bi vstopila 

v zavod, oz. da se v fazi izjemnega povečanja okuženih oseb med prebivalstvom le te izloči še 

preden bi prišla v stik z drugimi udeleženci VIZ in zaposlenimi.  

• Komplete za samotestiranje se zagotovi ali iz sredstev ZZZS, oz. iz državnega proračuna, v primeru 
izvajanja posebnih ukrepov. Udeležencem VIZ te komplete neposredno zagotavljajo lekarne. 

• Predstavniki vzgoje in izobraževanja izrecno poudarijo, da je ključno, da se testiranje izvede v  
domačem okolju in da imajo udeleženci VIZ in zaposleni, doma na voljo teste. Izjemo naj se dopusti 
pri učencih s posebnimi potrebami v osnovnih šolah in učencih in dijakih s posebnimi potrebami v 
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Tem se zagotovi 
možnost testiranja tudi v šoli oz. zavodu.  

• Dijaki in študentje, ki bivajo v dijaških in študentskih domovih, se lahko v času bivanja v domu 
samotestirajo tudi v dijaškem in študentskem domu. 

• Izpostavi se problem (ne)dostopnosti kompletov za samotestiranje preko ZZZS  v višjem, visokem 
šolstvu ter pri izobr. odraslih,  za osebe, ki niso vključene v zavarovanje ZZZS v RS, ter za osebe, 
vključene v neformalne izobraževalne programe za odrasle.  

• Za samotestiranje mora vsak prevzeti odgovornost sam, brez evidenc o samotestiranju, ki bi jih 
vodili zavodi.  Potrebna je družbena akcija glede samoodgovornosti.  
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Obravnava strokovnega mnenja na posvetovalni skupini (Izpolnjuje DP0: koordinacija) 

 

Strokovno stališče je obravnavala posvetovalna skupina:  DA NE 

Če da: 

 Strokovno mnenje je bilo na posvetovalni skupini obravnavano dne 9. 8. 2022. 

Rezultati glasovanja: ZA: 7       PROTI: 0        VZDRŽAN: 0 
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