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Prilagoditev izvedbe študijske dejavnosti v zimskem semestru
študijskega leta 2020/21, verzija 15. 10. 2020

Glede na trenutno epidemiološko situacijo, zmogljivosti epidemiološke službe in
nujnost vzdrževanja ravnovesja med obremenitvijo in sposobnostjo zdravstvenega
sistema za obravnavo bolnikov s Covid-19 in bolnikov z drugimi boleznimi, ki
potrebujejo diagnostiko in terapijo, visokošolskim zavodom priporočamo:
-

da do konca novembra 2020 izvajate študijsko dejavnost v živo zgolj v tistih
delih učnih enot, ki ste jih na svojih prioritetnih seznamih določili kot nujne za
izvedbo v živo (npr. laboratorijske vaje, klinične vaje, računalniške vaje).
Svetujemo, da se predavanja v tem obdobju v največji možni meri prenesejo v
virtualno okolje.

Predavatelj/predavateljica smeta izvajati predavanja na daljavo iz prostorov fakultete.
Visokošolski zavodi smejo v prostorih zavoda opravljati vse nujne dejavnosti, pri čemer
je potrebno upoštevati določbe drugih zadevnih odlokov.
Obštudijske dejavnosti in slavnostne prireditve naj se prestavijo na kasnejše obdobje.
Pri vseh aktivnostih in dejavnostih v živo je potrebno dosledno upoštevanje varnostne
razdalje, omejitve števila oseb ter higienskih in drugih priporočil NIJZ in uporabe mask
kot je določeno z drugimi predpisi.
- Steklena pregrada ostaja dovoljena kot edino ustrezno nadomestilo maske za
predavatelja/predavateljico ob vzdrževanju ustrezne razdalje vsaj 1.5m.
Učne baze ostajajo odprte za klinično usposabljanje. Izvajalci zdravstvenih dejavnosti
so prejeli navodila pristojnega ministrstva glede vstopa v klinične ustanove, s katerimi
seznanite svoje študente/študentke.

Izvajanje praks v vzgojno-izobraževalnih zavodih se izvaja.
Pri izvajanju specifičnih aktivnosti in usposabljanj na strokovnih področjih (npr.
medicina, zdravstvena nega, kozmetika, fizioterapija) je potrebno upoštevati tudi
specifične smernice in priporočila za dejavnost z zadevnega področja, če ta obstajajo.
Visokošolski zavodi naj študente pozovejo, naj upoštevajo vsa higienska priporočila za
zmanjševanje možnosti prenosa in širjenja virusa SARS-CoV-2 ter s tem zmanjšujejo
tveganje za vnos okužbe v zdravstvene, socialne ustanove ter ustanove na področju
vzgoje in izobraževanja.
Študentski domovi ostajajo odprti.
Za preprečevanje okužb je potrebno zmanjšati gibanje med posameznimi deli države.
Zato svetujemo, da se študenti/študentke odločijo o kraju bivanja. V primeru
nadaljevanja bivanja v študentskem domu apeliramo na dosledno upoštevanje hišnega
reda.
Protokol v primeru okužbe
NIJZ je z dne 8. 10. 2020 sprejel nov protokol epidemioloških preiskav. NIJZ z
epidemiološkim poizvedovanjem še vedno obravnava vse osebe s potrjeno okužbo, a
do preklica ne išče stikov potrjenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v študentskih
domovih in v visokošolskih zavodih. V ta namen smo pripravili postopkovnik, ki je
objavljen na spletni strani Direktorata za visoko šolstvo (na voljo bo tudi v angleščini).


Odločitev o tem, ali mora okužena oseba v izolacijo ali ne, poda osebni ali
lečeči zdravnik (dežurna ambulanta) glede na zdravstveno stanje okužene
osebe; ta presodi, ali bo okuženo osebo napotil v izolacijo domov, v študentski
dom ali v COVID namestitvene kapacitete.



Namestitev v COVID namestitvene kapacitete določi zgolj zdravnik. Ta mora
izpolniti ustrezen obrazec, ki ga posreduje Ministrstvu za zdravje (MZ), ki uredi
sanitetni prevoz do teh kapacitet. Zdravstveni domovi so navodila Ministrstva za
zdravje prejeli 8. 9. 2020 in so na voljo na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Nastanitvenekapacitete-za-potrebe-izvajanja-ukrepa-osamitve-izolacije-8.-9.-2020.pdf



Študent/Študentka morata podati soglasje, ki je del tega obrazca. Za nujne
primere smo prevedli obrazec in soglasji, ki sta na voljo na naši spletni strani v
slovenščini (Obrazci) in angleščini (Forms) v Word obliki. (Obrazca in soglasji
smo uradno prevedli na MIZŠ in jih posredovali MZ; obstaja verjetnost, da jih
zdravstveni domovi ne bodo imeli, zato jih najdete na: https://www.gov.si/drzavniorgani/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/oministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/



Premeščanje v kapacitete Ministrstva za zdravje je zgolj začasno; te so že zelo
omejene in smo jih uporabili zgolj zaradi nujnosti danih razmer.



Zdravnik presodi, ali naj študent/študentka izvajata izolacijo doma ali na drugi
lokaciji (ob izpolnjevanju pogojev je ta dovoljena tudi v študentskem domu). V
tem primeru je potrebno ravnati skladno z navodili za izvajanje izolacije oseb, ki
ne potrebujejo bolnišnične oskrbe: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-bolnika-scovid-19-ki-ne-potrebuje-bolnisnicne-obravnave.

Zahvaljujemo se vsem visokošolskim zavodom, ker odgovorno udejanjate priporočila
NIJZ in s tem strokovno in organizacijsko pripomorete k obvladovanju bolezni in k
sprotnemu in ustreznemu prilagajanju epidemiološki situaciji.

Jana Javornik
generalna direktorica
Direktorat za visoko šolstvo

V seznanitev:
- Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
- Visokošolski sindikat Slovenije
- Nacionalni inštitut za javno zdravje
- Zdravstvena inšpekcija Republike Slovenije

