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OKROŽNICA: Ukinitev napotitve v karanteno in posodobitev navodil NIJZ

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji in direktorji
Vlada RS je na seji 18. 2. 2022 sprejela odločitev o ukinitvi napotitev v karanteno ob
visoko rizičnih kontaktih (VRK) in tudi ob prehodu meje.
V Uradnem listu RS št.21/22 z dne 18.2.2022 so s tem v zvezi objavljeni:
- Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po
visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19,
- Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o skrajšanju časa trajanja karantene pri
nalezljivi bolezni COVID-19,
- Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o izvajanju karantene na domu pri
nalezljivi bolezni COVID-19 in
- Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.
Vsi navedeni akti so pričeli veljati danes v soboto, 19. 2. 2022.
Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022021.pdf
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je na svoji spletni strani
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje objavil posodobljena Navodila vzgojnoizobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem
primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. Posodobljena navodila so tudi priloga te
okrožnice.
NIJZ z 19. 2. 2022 dalje prehaja na nov sistem obravnave COVID-19, in sicer brez
iskanja kontaktov in napotovanja v karanteno. Na NIJZ bodo obravnavali vse prejete
sezname VRK, ki imajo ali bodo imeli kot datum zadnjega stika naveden datum do
vključno 18. 2. 2022.
Te sezname sprejemajo na elektronski naslov: karantene.viz@nijz.si do vključno 25. 2.
2022. Po tem datumu elektronski naslov: karantene.viz@nijz.si ne bo več deloval, zato
je treba vse začete postopke v zvezi s karanteno urediti do navedenega datuma.
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S spremembo navodil se ukinja tudi poročanje skupkov okužb covid-19 in elektronski
naslov epi.viz@nijz.si.
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. Informacije v zvezi z
ukinitvijo karanten so dostopne tudi na spletni strani NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/ukinitev-karanten-ob-stiku-z-okuzeno-osebo-s-covidom-19
V kolikor za obvladovanje epidemiološke situacije v posameznem zavodu spremenjena
navodila NIJZ ne zadoščajo, se vzgojno izobraževalni zavodi lahko obrnete na
Območno enoto NIJZ v regiji (https://www.nijz.si/sl/regije).
Do nadaljnjega ostajajo v veljavi vsa določila Odloka o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS,
št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22, 13/22 in 19/22
– povezava http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2622.
Obveščamo vas tudi, da zaradi tehničnih težav pri preverjanju izpolnjevanja
pogojev PCT preko QR kode, do nadaljnjega pri preverjanju izpolnjevanja pogoja
PCT upoštevate tudi pisna potrdila pooblaščenih izvajalcev testiranj, čeprav
nimajo QR kode.
Z današnjim dnem preneha delovati številka dežurnega telefona 030 463 821. V nujnih
primerih lahko v soboto in nedeljo pokličete na telefonsko številko 030 463 807.
S prijaznimi pozdravi,

mag. Nataša Kranjc
generalna direktorica
Direktorata za srednje in višje šolstvo
ter izobraževanje odraslih

Priloga:


Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob
sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavod

2

