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Zadeva: Izkaznica o koronatestiranju (Corona-Testpass) za samoizvajanje testov v šolah kot 
vstopnica za vse dijakinje in dijake od 10. leta naprej  
 
Spoštovani starši in vzgojni upravičenci, dragi dijakinje in dijaki!  
 
Pogled v bližnjo prihodnost me navdaja z optimizmom. Cepljenje napreduje, številke okužb v 
Avstriji se znižujejo vsak dan, vsi dijakinje in dijaki pa lahko od ponedeljka, 17. 5. 2021, končno 
spet hodijo v »svojo« šolo. Vsi se veselimo vedno več sproščanja ukrepov za zajezitev širjenja 
koronavirusa.  
 
Sproščanje pa seveda še vedno spremljajo pomembni ukrepi za zaščito pred okužbo z virusom, ki 
povzroča covid-19. To tudi pomeni, da bo redno testiranje v samoizvedbi v šolah tudi od 17. maja 
naprej osrednji predpogoj za obiskovanje šole – z novo, bistveno prednostjo.  
 
Vsi dijakinje in dijaki od naslednjega tedna prejmejo veljavno dokazilo o negativnem rezultatu 
testiranja. To dokazilo lahko predložijo na primer v restavraciji ali pri frizerju oz. na vseh 
mestih, kjer se od oseb, starejših od deset let, zahteva predložitev negativnega rezultata 
testiranja. Priporočamo, da med obiskom restavracije imate pri sebi dodatno tudi dijaško 
izkaznico, izkaznico za prosto uporabo prometnih sredstev ali podoben dokument. 
 
Dijakinjam in dijakom do desetega leta starosti v okviru veljavnih zakonskih določb ni treba 
predložiti dokazila o negativnem testiranju. Zanje in za njihove družine je izkaznica o 
koronatestiranju dokazilo o prostovoljnem testiranju do konca šolskega leta.  
 
Namen izkaznice o koronatestiranju (Corona-Testpass) 
 
Vsaka dijakinja/vsak dijak bo v naslednjem tednu (od 17. 5.) v šoli prejel/-a izkaznico o 
koronatestiranju v obliki zloženke, z navedbo tednov do konca šolskega leta s tremi testi v 
samoizvedbi na teden (v ponedeljek, sredo in petek). Dijakinje in dijaki za vsak test v samoizvedbi 
z negativnim rezultatom od šole prejmejo nalepko, ki jo nalepijo na ustrezno mesto za 
posamezni teden. Ker se testiranje v šolah praviloma izvaja v ponedeljek, sredo in petek zjutraj 
pred začetkom rednega pouka, naj bi vsi dijakinje in dijaki o rednem testiranju v samoizvedbi z 
izkaznico o koronatestiranju od ponedeljka do nedelje zjutraj imeli veljavno dokazilo o 
negativnem testiranju. Veljavnost negativnega rezultata znaša – kot pri drugih antigenskih testih 
v testnih ustanovah ali v lekarnah – 48 ur od časa izdaje.  
  



Eltern-Schüler/innenbrief des Herrn Bundesministers zur Verwendung des Corona-Testpasses: 
Slowenisch 

Kakšna je videti nova izkaznica o koronatestiranju (Corona-Testpass)?  
 
Na naslovu www.bmbwf.gv.at/coronatestpass boste videli sliko te izkaznice, ki jo bodo prejeli 
dijakinje in dijaki naslednji teden.  
 
Dovolite mi še pripombo glede zunanjosti te izkaznice. Izkaznico o koronatestiranju smo posebej 
za mlajše dijakinje in dijake opremili s hrabrim likom covidnindže, da bi pomembnemu testiranju 
v boju proti koronavirusu dali igriv prizvok. V zvezi s tem bi starejše dijakinje in dijake prosil, da 
na lik nindže ne gledajo preveč kritično. V kombinaciji z izkaznico o koronatestiranju bo prinesel 
vsem veliko prednosti.  
 
Lep pozdrav! 
 
Vaš  

 

Heinz Faßmann  
zvezni minister za izobraževanje, znanost in raziskovanje  
 


