OBVESTILO ZA ŠTUDENTE – TESTIRANJE / SAMOTESTIRANJE
Z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja
okužb z virusom SARS-CoV-2, ki ga je Vlada sprejela 11. 9. 2021, veljati pa začne s 15. 9. 2021, se
zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 začasno
določajo pogoji prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, pogoji za ustreznost testa na virus SARS-CoV2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) in hitrega antigenskega testa (test HAG), uporaba
testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (test HAG za samotestiranje), uporaba zaščitne maske
na javnih krajih oziroma prostorih in medosebna razdalja ter obvezno razkuževanje rok in
prezračevanje prostorov.
Vsi študenti, ki niso zaščiteni s cepljenjem ali prebolelostjo, se redno testirajo/samotestirajo.
1. HITRO ANTIGENSKO TESTIRANJE ŠTUDENTOV
Pogostost testiranja/samotestiranja določa Vlada Republike Slovenije, glede na trenutno
epidemiološko situacijo v državi.
TRENUTNA POGOSTOST TESTIRANJA: testiranje / Samotestiranje na 7 dni.
2. SAMOTESTIRANJE ŠTUDENTOV
Samotestiranje na SARS-Cov-2 poteka v prostorih Alma Mater (pred vhodom ali označenem
prostoru) in sicer vsak ponedeljek in sredo med 15.00 in 16.00.
Študenti imajo teste HAG za samotestiranje s seboj in so ga dolžni priskrbeti sami.
Odgovorna oseba za nadzor nad samotestiranjem je prisotna v prostoru za samotestiranje.
Študenti so dolžni izpolniti evidenčni list, ki ga na zahtevo pristojnih predložijo. Dokazno breme
izpolnjevanja pogojev PCT je na strani študenta.
Opomba:
Študent, ki ne pride na organizirano samotestiranje si pridobi Dokazilo o negativnem rezultatu testa
na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG. Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši
od 48 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši od 72 ur.
Uporabljeni testi se po izvedenem testiranju odvržejo v za to namenjen koš, z njimi pa se ravna
skladno z navodili, ki jih podajo odgovorne osebe Alma Mater.
Študenti lahko v lekarni prevzamejo 5 testov HAG za samotestiranje na mesec. Ob prevzemu
predložijo kartico zdravstvenega zavarovanja in potrdilo o vpisu. Tuji študenti, ki nimajo kartice
zdravstvenega zavarovanja, predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.
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