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Javni in zasebni visokošolski zavodi v RS
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Sprejet Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja
za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Obveščamo vas, da je bil 4. 9. 2021 v Uradnem listu RS, št. 142/21 objavljena Odlok o načinu
izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS1
CoV-2 (v nadaljevanju: Odlok), katerega namen je preprečitev ponovnih izbruhov okužb in širjenja
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati 6. 9. 2021.
Odlok ureja izpolnjevanje pogoja PCT (prebolevnost, cepljenje ali testiranje), obvezno uporabo
zaščitne maske, razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov.
Iz Odloka izpostavljamo določbo, da za izpolnjevanje pogoja testiranja šteje tudi testiranje s HAG
testi za samotestiranje:
–

–

Za osebe, ki delajo v visokošolski dejavnosti in ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti,
cepljenja ali testiranja, kot jih določa 2. člen Odloka, se samotestiranje izvaja enkrat
tedensko v enakih presledkih. Odlok podrobneje ureja organizacijo samotestiranja.
Študenti, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, kot jih določa 2. člen
Odloka, se obvezno testirajo s testi HAG za samotestiranje enkrat tedensko v domačem
okolju. Teste brezplačno dobijo v lekarnah na podlagi kartice zdravstvenega zavarovanja in
potrdila o vpisu. Tuji študenti, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, predložijo osebni
dokument. Pozor: Študentje na kliničnem usposabljanju na področju zdravstva morajo
izpolnjevati pogoj PCT enako kot zaposleni v zdravstveni dejavnosti. Samotestiranje zanje
ni dovolj.

Izpolnjevanje PCT pogoja pri študentih visokošolski zavodi in študentski domovi ne preverjate zato je
pomembno, da študente opozorite, da naj spoštujejo izpolnjevanje PCT pogoja ter v primeru
pozitivnega HAG testa za samotestiranje, kot tudi v primeru bolezenskih znakov in simptomov (ne
glede na izpolnjevanje PCT pogoja) ostanejo doma in obvestijo osebnega zdravnika.
Vse študente in osebe, ki delajo v visokem šolstvu, pozivamo k cepljenju in tako posledično k
ohranitvi odprtosti visokošolskih zavodov, kar je naš skupni cilj.
S spoštovanjem,
dr. Franc Janžekovič
v. d. generalnega direktorja
Direktorat za visoko šolstvo
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2833/odlok-o-nacinu-izpolnjevanja-pogojaprebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2

Poslano:
- naslovnikom, po e-pošti
V vednost:
- Ministrstvo za zdravje
- Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov
- Študentska organizacija Slovenije
- Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
- Študentska organizacija Univerze v Mariboru
- Študentska organizacija Univerze na Primorskem
- Študentska iniciativa – »Študenti še obstajamo«
- Centralna tehnična knjižnica Univerze v Ljubljani
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