V skladu z 8. členom Odloka Vlade Republike Slovenije (Ur. l. 174/2021) je ravnateljica
Gimnazije in veterinarske šole, Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, dne 15. 11.
sprejela

DOPOLNITEV ŠOLSKIH PRAVIL
GIMNAZIJE IN VETERINARSKE ŠOLE, BIC LJUBLJANA,
V RAZMERAH POVEZANIH S COVID-19 (samotestiranje dijakov)

ZAŠČITNE MASKE
V šoli dijaki in zaposleni nosijo zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.
Splošne informacije o uporabi zaščitnih mask
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask.

so

dosegljive

na

povezavi:

Neupoštevanje sklepa iz prejšnjega odstavka se šteje kot kršitev predpisov v skladu z navodili
NIJZ.

SAMOTESTIRANJE DIJAKOV V ŠOLI
Dijaki se bodo samotestirali s hitrim antigenskim testom v šoli trikrat na teden, praviloma ob
ponedeljkih, sredah in petkih v določeni učilnici, praviloma v matični učilnici oddelka.
Samotestiranje se prične izvajati v sredo, 17. 11. 2021.
Samotestiranje je obvezno in se izvaja v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo
določi ravnateljica. Nadzor obsega tudi vpogled v rezultat testa.
Samotestiranje se ne izvaja:
-

če imajo dijaki dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema
brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;

-

če imajo dijaki digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo
QR;

-

če imajo dijaki dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, vendar ni
starejši od 180 dni;

-

če imajo dijaki dokazilo o prebolevnosti in dokazilo o cepljenju zoper Covid-19, s katerim
dokazujejo, da so bili v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oz.
od začetka simptomov, cepljeni z enim odmerkom cepiva zoper Covid-19. Zaščita se vzpostavi
z dnem cepljenja;

-

če imajo dijaki dokazilo o cepljenju zoper Covid-19.

Dijaki morajo imeti s seboj dokazilo o izpolnjevanju pogoja P (prebolevnik), C (cepljen) ali T (veljaven
negativni rezultat testa HAG ali PCR).
Dijakom, ki ne bodo izpolnjevali pogoja PCT oz. se ne bodo samotestirali, je v skladu z veljavnimi
predpisi začasno prepovedano zbiranje v VIZ, sodelovanje pri pouku v VIZ in drugih oblikah
organiziranega dela z dijaki.
Odlok zanje ne predvideva izobraževanja na daljavo. Enako velja za dijake, ki ne želijo izkazati
negativnega rezultata.

Obravnaval učiteljski zbor Gimnazije in veterinarske šole: 16. 11. 2021.
Dijaki in starši seznanjeni: 16. 11. 2021.

Marjana Mastinšek-Šuštar, ravnateljica

