
            Šolski center Novo mesto 
            Srednja zdravstvena in kemijska šola 
 
 

Novo mesto, 22. 5. 2022 
 

 
 

DODATNA NAVODILA DIJAKOM ZAKLJUČNIH LETNIKOV ZA OPRAVLJANJE PISNIH 
IZPITOV POKLICNE MATURE – spomladanski rok 2022 
 
K izpitom poklicne mature in 5. predmeta splošne mature lahko pristopijo le zdravi dijaki (če ste v 
dvomih glede vašega zdravstvenega stanja, pridobite mnenje osebnega zdravnika in z njegovim 
dovoljenjem/potrdilom pristopite k izpitom).   
 
Seboj NUJNO prinesite osebni dokument s sliko in dovoljene pripomočke. 
 
KDAJ pridete v šolo? Med 8.30 in 8.35. Izpitni prostor bo nadzorni učitelj odprl najkasneje ob 8.30 uri. 
Ob 8.40 se bodo v izpitnem prostoru začela navodila za pisanje izpita.   
 
VNOS MOBITELOV, ROČNIH UR IN DRUGIH ELEKTRONSKIH NAPRAV V IZPITNI PROSTOR JE 
PREPOVEDAN (tudi izključen telefon v torbici, žepu… v izpitnem prostoru NI DOVOLJEN).  
 
Za vsak pisni izpit poklicne mature boste o izpitnem prostoru posebej obveščeni najkasneje 24 ur pred 
začetkom izpita, na vaš osebni e-poštni naslov, preko eA. 
 
Vhod za dijake Srednje zdravstvene in kemijske šole je vhod v 1. trakt. 
 

Na vhodih so nameščena razkužila. Pred vstopom v šolo priporočamo razkuževanje rok.  
 

V izpitni prostor, kjer vas bo že čakal nadzorni učitelj, vstopate posamično (na notranji strani vrat bo 
sedežni red; pri vstopu v prostor poglejte, kje sedite in obvezno upoštevajte sedežni red). Vrat ne 
zapirate za saboj. Zaprl jih bo nadzorni učitelj, predenj bo začel z navodili. V času navodil in poteka 
izpita bosta v učilnici predvidoma 2 nadzorna učitelja, lahko pa je tudi samo eden. 
 
Upoštevajte navodila nadzornega učitelja. 
 
SREČNO IN USPEŠNO NA MATURI! 
 

Več informacij o priporočenih higienskih standardih zaradi COVID-19 si lahko preberete v prilogi 1, ki 
sledi spodaj.  

 

Andreja Kmet, prof.    
                                                                                                                                                    tajnica ŠMK za PM     
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PRILOGA 1: PRIPOROČILA NIJZ GLEDE COVID-19 
 

UKREPI PRI SUMU NA OKUŽBO. V primeru, da dijak razvije simptome značilne za covid-19 je potrebno ukrepanje 
po naslednjih korakih: 

• dijak ali njegov starš oz. skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega 
osebnega zdravnika, ki dijaka napoti na potrditveni test;  

• v primeru, da je pediater oz. izbrani osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo 
testiranje in jih prosi za termin potrditvenega testiranja;  

• dijak do rezultatov potrditvenega testa ostane doma;  

• če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov, dijak lahko normalno obiskuje šolo; 

• če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, dijak o tem obvesti pediatra oz. izbranega osebnega 
zdravnika, ki mu odredi izolacijo. 

• ŠOLA: v primeru pozitivnega rezultata samotestiranja (ali testa HAG, PCR) je potrebno obvestiti 
razrednika in tajnico poklicne mature (070 824 393). 

 

UKREPI OB STIKU Z OKUŽENO OSEBO  
Navodila za osebe v domači izolaciji in Navodila za osebe, ki so imele stik z okuženo osebo, so dostopna na 
https://www.nijz.si/sl/izolacija 

• Če ste z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v skupnem gospodinjstvu, vam priporočamo, da se v 
obdobju 
sedmih dni od zadnjega tesnega stika z okuženo osebo testirate na okužbo s SARS-CoV-2 s hitrim 
antigenskim 
testom/samotestom. V primeru pozitivnega testa, ostanite doma in pokličite izbranega osebnega ali 
dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila ter NUJNO OBVESTITE TAJNICO POKLICNE 
MATURE. 

• Če ste bili v stiku z okuženo osebo NUJNO OBVESTITE TAJNICO POKLICNE MATURE, spremljate 
pojavnost morebitnih znakov okužbe, priporočeno je vsakodnevno izvajate samotestiranja, v šoli pa po 
priporočilih NIJZ nosite zaščitno masko.  
 

OSNOVNI ZAŠČITNI UKREPI, da zaščitimo SEBE in DRUGE so:  

• z naslednjimi simptomi in znaki ne obiskujmo drugih, še zlasti ne ranljivih: povišana telesna temperatura, 
zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, 
driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje 
očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki;  

• skrbimo za redno in pravilno umivanje rok; v primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z 
namenskim razkužilom za roke;  

• ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;  

• upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim 
robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med 
odpadke in si nato umijemo roke z milom;  

• izogibamo se tesnim stikom z osebami, ki kažejo znake akutne okužbe dihal;  

• zagotovimo, da so vsi prostori dobro prezračeni; ZRAČENJE RAZREDOV: na stežaj odpremo okna vsaj na 
vsakih 20 min za vsaj 10 minut; okna naj bodo odprta ves čas odmora (zračenje skupaj z drugimi ukrepi 
predstavlja pomemben prispevek k preprečevanju širjenja virusa SARSCoV-2 in drugih mikroorganizmov 
ter pomembno zmanjšuje koncentracije CO2 in ostalih onesnaževal v prostoru).  

• če sodimo v ranljivo skupino ali smo v stiku z osebami iz ranljivih skupin, v zaprtih prostorih pravilno 
nosimo masko - tako, da pokriva nos in usta; vzdržujemo priporočeno medosebno razdaljo;  

•    skrbno čistimo površine in predmete, da zmanjšamo možnost prenosa mikroorganizmov;  

• izogibamo se zaprtim prostorov z večjim številom ljudi in gneči.  

https://www.nijz.si/sl/izolacija

