Spoštovani starši in učenci,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na seji 5. novembra 2021 sprejela Odlok o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19.
V nadaljevanju vam pošiljamo najpomembnejše informacije, ki se neposredno nanašajo na
izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.
Spremembe pri samotestiranju:
Od 15. novembra 2021 učenci izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja
vzgojno-izobraževalnega programa trikrat tedensko, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojnoizobraževalnem zavodu. Za obisk glasbene šole bo zadostoval test za samotestiranje, ki ga učenec
opravi v osnovni ali srednji šoli trikrat tedensko.
Testiranje s testi HAG za samotestiranje opravljajo vsi učenci osnovne šole in dijaki srednjih šol
razen, če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja.

Uporaba zaščitne maske:
Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma
prostorih. V skladu z novim odlokom ne zadostuje več zaščitna maska iz blaga, temveč je
ustrezna samo kirurška maska ali maska tipa FFP2. Poleg tega je uporaba zaščitne maske obvezna
tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti
medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.
Po novem odloku zaščitna maska ni obvezna za:
• otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
• nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
• učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in
baleta,
• govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja
vsaj 3 metre.

Nastopi in javne prireditve:
Na šoli bomo še naprej izvajali interne in razredne nastope, ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ in
določil Odloka Vlade RS. Nastopi se bodo izvajali v Dvorani Marjana Kozine, z ustrezno razdaljo
najmanj 1,5 metra. Vsi obiskovalci nastopov morajo obvezno izpolnjevati pogoj PCT. Pred
vstopom v dvorano vas prijazno prosimo, da se podpišete na listo prisotnosti, na kateri s svojim
podpisom jamčite, da izpolnjujete pogoj PCT.

Ne glede na navedeno pa pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
• osebam, ki so mlajše od 12 let
• osebam, ki pripeljejo in odpeljejo otroka v glasbeno šolo do vključno 2. razreda

Ta odlok začne veljati s ponedeljkom, 8. novembra 2021, razen določbe glede samotestiranja
učencev in dijakov, ki se začnejo uporabljati 15. novembra 2021.

V priponki vam posredujemo še Odlok, ki je objavljen v Uradnem listu št. 174.

Še naprej vam želim veliko zdravja in vse dobro.

Novo mesto, 8. november 2021

Matija Slak,
ravnatelj

