19.1.2022

IZJEME GLEDE KARANTENE NA DOMU ZA OSEBE, KI SO BILE V VISOKO TVEGANEM
STIKU Z OSEBO S COVID-19
Za nalezljivo bolezen covid-19 se pri osebah, ki so bile v visoko tveganem stiku* z osebo, pri kateri je bila
potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, izvaja karantena na domu, ki traja 7 dni od zadnjega visoko tveganega
stika. Natančnejša navodila za karanteno na domu so na voljo na naslednji povezavi.
V skladu z Odlokom o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive
bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21, 2/22, 8/22) so
izjeme za karanteno zaradi visoko tveganega stika z osebo s potrjeno okužbo na virus SARS-CoV-2 naslednje:
1. osebe, ki so prejele poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva
Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna;
2. osebe, ki so prebolele covid-19, kar dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni;
3. osebe, ki so prebolele covid-19 (kar dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od desetih dni) IN so bile cepljene z drugim odmerkom cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer,
cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s
Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac
Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva
Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali so prejele
odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag;
4. osebe, ki so zaposlene ali delo opravljajo na drugi pravni podlagi v dejavnosti zdravstva, socialnega
varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s
povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali
testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa
FFP2. Navedene osebe morajo o visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 nemudoma obvestiti
delodajalca;
5. učenci, dijaki, študentje ali udeleženci izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi
javnoveljavna izobrazba, pod pogojem, da je šlo za visoko tvegan stik s povzročiteljem COVID-19 v času
udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu
oziroma izobraževalni instituciji in v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem
COVID-19 v vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma izobraževalni instituciji vsakodnevno opravijo
presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje, razen če je v posameznem oddelku potrjena okužba
pri več kot 30 % učencev, dijakov, študentov ali udeležencev izobraževanja odraslih. Smiselno enako velja
za učence ali dijake pri obšolskih dejavnostih;
6. predšolski otroci, pod pogojem, da je šlo za visoko tvegan stik s povzročiteljem COVID-19 v vrtcu, razen
če je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % predšolskih otrok.
_______________________
*Opredelitev visoko tveganega stika:
- osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,
- zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min,
- drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
- bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni
ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi...),
- potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra

