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Miklavž na Dravskem polju, 12. 11. 2021
Spoštovani starši,
na vas se obračamo s prošnjo in željo po pomoči in skupnem sodelovanju.
Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid 19 (Uradni list RS št.
177/2021 in 174/2021).
Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat
tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja). Starši prevzamete
teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Če vaš otrok
izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, o tem obvestite razrednika svojega otroka, saj se mu v
tem primeru ni potrebno samotestirati.
Testiranje bo potekalo tako, da se bodo učenci prvič (v sredo, 17. 11. 2021) samotestirali po
protokolu šole, ki bo objavljen naknadno. Natančna navodila, kako bo samotestiranje potekalo,
boste starši dobili od razrednikov svojih otrok v torek, 16. 11. 2021.
Starši oziroma drugi zakoniti zastopniki boste podali pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju
testiranja s testi HAG za samotestiranje. Učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne
izvajajo, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ti učenci se bodo
izobraževali na daljavo.

Vsi zaposleni na Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju se zavedamo vloge in odgovornosti pri
ohranjanju zdravja, zato ves čas sledimo vsem priporočilom in smernicam ter izvajamo ukrepe za
zaščito zdravja. V šoli si želimo zdravih učencev, polnih učilnic in otroškega živžava. Pri tem pa vas,
dragi starši, prosimo za pomoč. Pogovarjajte se s svojimi otroki, razložite jim, v kakšni situaciji smo,
naučite jih, kako naj opravijo samotestiranje. Naj bo vaš otrok tisti, ki bo ponosen nase, ko bo to
znal opraviti samostojno.
Verjamemo, da nam s skupnimi močmi in z vašo podporo uspe, da ostanemo v šoli.
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