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Delovni paket (DP) 7: Družbeni in komunikacijski vidiki 

 

Odziv na Strokovna izhodišča in usmeritve za pripravljenost in odzivanje na 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 
 

 

Datum prejema vprašanja: / 

Zastavljavec vprašanja:  / 

Vprašanje prejeto po:  / 

 

Rok za pripravo odgovora: / 

Datum odgovora:  23. 8. 2022 

Prejemniki odgovora:  DP0 – koordinacija 

 

 

Odziv na Strokovna izhodišča in usmeritve za pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-CoV-

2 

 

Skupina DP7 se je seznanila z mnenjem Tadeja Trohe v zvezi s Strokovnimi izhodišči, ki jih je predhodno 

poslal vsem članicam in članom skupine. V mnenju je med drugim podal naslednji predlog dopolnilnega 

stališča, ki bi ga v imenu DP7 poslali v presojo strokovni skupini in ga javno objavili: »Področje vzgoje in 

izobraževanja je kot posebej občutljivo določeno kot izjema glede na splošno dinamiko ukrepov 

priporočene in/ali nujne uporabe zaščitnih mask, kot je opredeljena v Strokovnih izhodiščih. Status izjeme 

pa ne implicira vnaprejšnje odločitve, da ukrep nošenja mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih ne pride v 

poštev, temveč le potrebo po posebni obravnavi tega vprašanja, ki zahteva večji angažma odločevalcev 

(vlade, parlamenta in političnih strank). V tej luči odločevalce pozivamo, da vzporedno v sodelovanju s 

stroko izvajajo vse potrebne aktivnosti za odpravo neutemeljenih družbenih predsodkov o škodljivosti 

nošnje mask pri otrocih in mladih ter se sami izogibajo kategoričnim sodbam o družbeni nesprejemljivosti 

tega ukrepa, zlasti ob dejstvu, da lahko uporaba mask v primeru večje eskalacije bistveno pripomore k 

preprečitvi ponovne vpeljave šolanja na daljavo. Osebna odločitev posameznikov, ki v v vzgojno-

izobraževalnih zavodih masko uporabljajo, je zato dobrodošla v vseh fazah epidemije, o določitvi in 

stopnjevanju splošnih ukrepov v tem segmentu pa odločevalci v komunikaciji s strokovno skupino 

presojajo sproti. Pri opredeljevanju odgovornosti morajo biti odločevalci pozorni na razlike med ravnmi 

vzgoje in izobraževanja. Visokošolski zavodi so pri tem spodbujeni, da odločitev o uporabi mask v 

izobraževalnem procesu sprejmejo po lastni presoji, z upoštevanjem znanstvenih dognanj o prenosu virusa 

in ob presoji učinka komplementarnih ukrepov (testiranja in prezračevanja, zlasti glede na obseg in 

kvaliteto vgrajenih prezračevalnih sistemov).« V svojem mnenju je ob tem poudaril, da mora sprejemanje 

in komuniciranje ukrepov in priporočil v polju vzgoje in izobraževanja nujno spremljati jasno stališče, da 

mora biti vsaj enaka stopnja ukrepanja uvedena tudi v delovnih organizacijah. Predlagal je, da strokovna 

skupina eksplicitno pozove pristojne institucije k sprejemu dodatnih sistemskih ukrepov, ki bi dopolnjevali 
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predvideni ukrep priporočenega in v drugi fazi nujnega dela na domu za celotno delovno populacijo, ki jim 

narava dela to omogoča. 

 

Članice in člani DP7 so se strinjali, da je z vidika komuniciranja pri nadaljnjem obveščanju javnosti o 

Strokovnih izhodiščih nujno razložiti oziroma pojasniti naslednje: 1. kje in zakaj se pojavijo izjeme ob 

siceršnjih priporočilih, npr. v vzgojnih in izobraževalnih institucijah; 2. višješolske in visokošolske niso 

vštete med te izjeme, kot bi lahko kdo napačno interpretiral na podlagi dikcije iz Strokovnih izhodišč; 3. 

osebe, ki izvajajo (samo)zaščitne ukrepe, npr. nošenje maske, je pri tej odločitvi treba podpreti, in to velja 

tudi za vzgojno-izobraževalne zavode. 

 

Skupina DP7 predlaga, da se septembra izvede novinarsko konferenco s posebnim poudarkom na 

destigmatizaciji ljudi, ki upoštevajo priporočila, kot so nošenje maske itd. Na tem dogodku se predstavijo 

izhodišča za nadaljnjo razpravo o komunikacijskih in družbenih vidikih – po možnosti sočasno z delom 

komunikacijske kampanje za spodbujanje uporabe mask z oznakami (nalepkami), ki označujejo nujnost 

oziroma priporočenost uporabe. 

  

 

Sprejem strokovnega mnenja 

 

Strokovno mnenje je bilo obravnavano na sestanku DP7: Družbeni in komunikacijski vidiki, dne 23. 8. 2022.  

Do predloga se je opredelilo 5 članov DP.  

Rezultati glasovanja: ZA: 5 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

 

 

Obravnava strokovnega mnenja na posvetovalni skupini (Izpolnjuje DP0: koordinacija) 

 

Strokovno mnenje je obravnavala posvetovalna skupina: DA NE 

Če da: 

 Strokovno mnenje je bilo na posvetovalni skupini obravnavano dne 13.09.2022 

Posvetovalna skupina se je z mnenjem seznanila. 

 

 

 


