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Dragi starši in vzgojni upravičenci,  

pandemija koronavirusa je velik izziv za vse. Naš cilj je vzdrževati redno delovanje šol. Žal 
pandemija covida-19 ne pozna odmora. Na vas se obračamo s prošnjo, da pomagate pri 
zajezitvi širjenja virusa. To pomeni, da svojih otrok ne pošljete k pouku, če kažejo bolezenske 
simptome, in da jih za obisk šole opremite z ustrezno zaščito ust in nosu od dokončanega 6. 
leta starosti. 

Do zdaj je otrok s simptomi, značilnimi za covid-19, v šoli veljal kot primer suma na covid-19. 
Vodstvo šole je moralo obvestiti zdravstveni urad, ki je največkrat odredil test PCR za 
ugotavljanje koronavirusa, na opravljanje in rezultat pa je bilo treba čakati kar nekaj časa. To 
je velikokrat povzročilo nemir v šoli, kajti starši so morali ostati doma z otrokom in čakati na 
testiranje, učiteljice in učitelji so bili izolirani in niso mogli poučevati, tudi če otrok ni bil 
pozitiven. 

Zdaj smo izdelali rešitev, da bi preprečili nemir in negotovost zaradi čakanja na rezultate 
testa za ugotavljanje koronavirusa pri otrocih.  

• Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskovanje (BMBWF) bo za avstrijske 
šole dalo na voljo hitre antigenske teste.  

• Za ocenjevanje rezultatov teh testov ni potreben laboratorij. Rezultat je na voljo že po 15 
do 20 minutah.  

• Ti testi so zelo inovativna in nenevarna možnost, na podlagi katere lahko ugotovimo 
naravo simptomov pri dijakinjah in dijakih ter pri osebju v naših šolah.  

S tem dopisom vam torej ponujamo priložnost uveljaviti to storitev in podati soglasje za 
izvedbo hitrih antigenskih testov pri vašem otroku. Če je vaš otrok starejši od 14 let, soglasje 
lahko poda sam. Udeležba je seveda prostovoljna, nihče ni prisiljen opraviti testa. Poleg tega 
bi se, preden bi vašega otroka testirali, navezali stik z vami, da bi se lahko dogovorili glede 
individualnega položaja in   ugotovili, ali lahko pridete v šolo na testiranje, če to želite. 
Obstaja tudi možnost preklica soglasja. Če soglasja ne želite podati, je vodstvo šole zavezano 
k temu, da pri sumljivih simptomih obvesti zdravstveni urad, ki bo potem odločil o drugih 
ukrepih. 

Uporaba hitrega testa je velika priložnost za vse nas, da pouk v šoli vzdržujemo po 
najboljših možnostih. Na koncu vas še enkrat prosimo, da otroka ne pošljete k pouku, če 
kaže bolezenske simptome. 
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Če želite še več informacij, opozarjam na prilogo tega dopisa in na uradna obvestila Zveznega 
ministrstva za izobraževanje, znanost in raziskovanje: www.bmbwf.gv.at/antigentests.  

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje, 

 

_______________________________________ 

  

http://www.bmbwf.gv.at/antigentests
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Kaj se zgodi v primeru suma na covid-19? 

V primeru suma na covid-19 se vedno najprej obvesti vzgojni upravičenec. Ravnatelji in 
ravnateljice šol imajo za ta primer na voljo kontaktne podatke vzgojnih upravičencev 
(»Obveščanje v nujnem primeru«) in se dogovorijo z njimi o nadaljnjih korakih.  

a) Če je podana izjava o soglasju glede hitrih antigenskih testov, se obvesti mobilna ekipa. 
Vzgojni upravičenec pride v šolo v roku ene ure in skupaj z otrokom počaka na testiranje. 
Če je dogovorjen drug postopek, otrok lahko opravi test tudi brez vzgojnega 
upravičenca. Če  vzgojni upravičenec v šolo ne more priti v eni uri, se lahko izjava o 
soglasju prekliče.   

b) Če ni podana izjava o soglasju, prosimo, da vzgojni upravičenec pride po otroka tako 
hitro, kot je mogoče, oz. da ponj pride nekdo drug. Vodstvo šole mora potem v skladu z 
zakonom o epidemiji obvestiti zdravstveni urad in sprožiti postopke v skladu s 
higienskimi, preventivnimi in procesnimi navodili za covid-19. 

c) Če ni podana izjava o soglasju, se vodstvo šole in vzgojni upravičenec med telefonskim 
pogovorom lahko dogovorita, da se testiranje kljub temu opravi. V tem primeru se lahko 
izjava o soglasju podpiše tudi na kraju samem. Vzgojni upravičenec mora v tem primeru 
prispeti v šolo v roku ene ure.  

Kdo bo testiral mojega otroka? 

V naši zvezni deželi bodo mobilne ekipe za testiranje na voljo od ___________ za izvedbo 
hitrih testov v šolah. Ekipe bo uskladila izobraževalna direkcija/oz. Rdeči 
križ/_____________. Teste bo vedno opravilo strokovno usposobljeno zdravstveno osebje. 
Test se opravi kot bris iz nosa in ustne votline prek grla ali nosa. Če je na voljo šolski/-a 
zdravnik/-ica v kraju šole, lahko test opravi tudi on/-a.  

Kdaj bo moj otrok testiran? 

Če učiteljica ali učitelj opazi, da se vaš otrok slab počuti, in če so simptomi po mnenju 
vodstva šole lahko povezani z okužbo z virusom, ki povzroča covid-19. Pri otrocih do 
desetega leta starosti je to predvsem temperatura nad 38 °C. Pri otrocih od desetega leta 
starosti so to simptomi, kot so kašljanje, bolečine v grlu, zadihanost ali nenadna izguba voha 
ali okusa, vse to v povezavi s povečano telesno temperaturo. V zvezi s tem upoštevamo 
priporočila ministrstva za zdravje.  

Kaj se zgodi, ko je rezultat testa znan? 

Največkrat bo tako, da bo negativni rezultat testa pokazal, da ukrepanje ni potrebno. Kljub 
temu vas prosimo, da pridete po otroka v šolo, če se ne počuti zdravega. Šele v primeru 
pozitivnega rezultata testa bo vodstvo šole obvestilo zdravstveni urad in sprožilo postopke v 
skladu s higienskimi, preventivnimi in procesnimi navodili za covid-19.  


