Izjava ob uvedbi samotestiranja v šolah

Vse ljubljanske šole bodo jutri dosledno izvajale določbe odloka in učenci bodo
izvajali samotestiranje v prostorih šole. Veliko staršev je strah in jih skrbi, da
njihovi otroci samostojnega samotestiranja ne bodo zmogli.
Upamo, da bodo iz tega izvzeti učenci prvega triletja, za katere smo včeraj
poslali skupni in poenoteni predlog aktiva vseh 47 ravnateljev osnovnih šol v
Ljubljani, župana in oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, za takojšnjo
spremembo odloka, po kateri naj bi se samotestiranje za učence prvega
triletja že od jutri dalje, to je od srede, 17. 11. 2021, izvajalo v domačem
okolju ob podpori staršev. Učenci bi v šolo prinesli izjavo, da ima otrok
negativen rezultat. Poudarili bi, da so se starši že dosedaj - ves čas epidemije izkazali kot zelo skrbni, sproti so v šolo sporočali bolezni in okužbe otrok in smo
z njimi zelo dobro sodelovali in gojili medsebojno zaupanje. Zato smo prepričani,
da bodo v skrbi za zdravje svojih otrok in drugih udeležencev v šoli tudi sedaj
upravičili naše zaupanje vanje.
S predlogom so se strinjali tako minister za zdravje Janez Poklukar kot direktor
NIJZ, dr. Milan Krek in ministrica za izobraževanje dr. Simona Kustec, ki je ustno
potrdila županu, da bo naš predlog poslala v odločanje na vlado. Odgovora še
nimamo.
Predlagali smo tudi, da se učencem prvega triletja dovoli uporabo mask iz blaga.
Zato se nismo ukvarjali s planom B, torej kaj storiti z učenci, ki/če jutri ne
bodo imeli pogojev za vstop v šolo (ne bodo imeli soglasij staršev) in jim odlok
vlade začasno prepoveduje zbiranje v VIZ zavodih. Računamo na to, da bo te
dodatne protokole še danes razglasilo ministrstvo za izobraževanje in ne bo
odgovornosti odložilo na ravnatelje in strokovne delavce v osnovnih šolah, ki
morajo enotno delovati in ne sprejemati tako pomembnih odločitev sami.
Naše osnovno stališče in vodilo je, da je potrebno otroke zaščititi, četudi jih bodo
morda nekateri starši izpostavili.
Staršem še sporočamo, da bomo skupaj z Zdravstvenim domom Ljubljana
organizirali posebno PCR točko za vse učence osnovnih in srednjih šol v
Ljubljani, ki bodo imeli pozitivne HAG teste v šoli, ki bo v Stožicah. Cilj je, da
da bo potekalo testiranje hitreje, da se bodo šole lahko hitreje odzvale z
obveščanjem staršev in karantenami in da otrok ne mešamo skupaj z odraslimi na
PCR točki na Metelkovi.
Ponovno priporočamo cepljenje – ne le v šolah – kot edini ukrep, ki lahko prekine
epidemijo.

Spoštovani starši, razumemo pomisleke nekaterih med vami, vendar smo zaradi
izredno slabe epidemiološke situacije dolžni storiti vse, kar je v naši moči, da
pomagamo pri obvladovanju epidemije. Vaši otroci zmorejo samotestiranje kot
zmorejo mnogo drugih aktivnosti, s katerimi nas vedno znova prijetno
presenečajo.
Hvala vse staršem, šolnikom in drugim deležnikom v vzgoji in izobraževanju, ki
boste kljub morebitnim zadržkom otrokom pomagali, da to sprejmejo kot še en,
dodaten izziv v šoli.
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