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AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH PRIPOROČIL – SPLOŠNE INFORMACIJE 

 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je  

preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin.  

  

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:  

– vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem preprečevanje kapljičnega 

prenosa (1,5 m do 2 m). 

– redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem 

preprečevanje kontaktnega prenosa.  

  

 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem 

ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost 

prevzeti vsak posameznik.  

 

SPLOŠNI UKREPI NA ŠOLI 

 

• V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le ob nujnem primeru ob 

predhodni najavi (upoštevajoč vse potrebne ukrepe). 

• Vrata šole bodo zaklenjena. Odprli jih bomo v času prihoda učencev s šolskim 

prevozom in za učence, ki jih starši pripeljejo v jutranje varstvo ob dogovorjeni uri. Za 

vse ostale  ob  8.10 uri. Učenci na odprtje šole počakajo upoštevajoč varno medsebojno 

razdaljo. Starši otroka po pouku prevzamete pred glavnim vhodom (velja za matično 

šolo, PŠ vas še obvestijo). 

• Na območju pred šolo so talne oznake (rumeni sončki) namenjene zagotavljanju varne 

medsebojne razdalje. Prosimo za dosledno upoštevanje. 

• Starši otroke pospremijo le do glavnih šolskih vrat. V šolski objekt gre učenec sam. 

• Na zunanji površini šole in v notranjosti šole je potrebno upoštevati zadostno 

medosebno razdaljo, to je od 1,5 do 2 metra. 

• Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez znakov akutnih okužb dihal). 

• Vsi zaposleni in učenci, starejši od 12 let, v objektu šole nosijo zaščitne maske. Ob 

vstopu v šolo si razkužijo roke. 

• Govorilne ure in pridobivanje informacij starši opravite po telefonu ali preko 

računalniške povezave.  

• Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na otrokovega razrednika ali vodstvo šole. Za 

starše 1.triade bodo še v tem tednu organizirani roditeljski sestanki preko aplikacije 

ZOOM. 

• Starši prevzamete otroka iz OPB ob dogovorjeni uri pri stranskem vhodu (gospodarski 

vhod). Ko boste pred vrati, pokličite učiteljico OPB na telefonsko številko, ki je zapisana 
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ob vratih. Otroka bo učiteljica usmerila pred vhod. Ker gre za osebne telefonske 

številke učiteljic, vas vljudno prosimo, da jih kontaktirate zgolj za namene obveščanja, 

da ste prišli po otroka. (velja za matično šolo, PŠ vas še  obvestijo ). 

 

ZDRAVSTVENE OMEJITVE 

 

• Otrok ne sme v šolo, če ima simptome bolezni, ki bi se lahko prenesli na drugega otroka 

ali odraslega. 

• Če ima kateri od članov gospodinjstva simptome Covid-19, svojega otroka NE pošiljajte 

v šolo. 

• V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla 

oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v šolo. Starši naj se 

posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. z izbranim 

osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.  

 

VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT, PREVOZI 

 

• Šolski prevozi bodo prilagojeni in po pouku  organizirani samo po 5. šolski uri (ob 

12.50) – kasneje šolskih prevozov ne bo.  Temu se bomo prilagodili tudi z organizacijo 

kosila. (Staršem bodo posredovane dodatne informacije glede organizacije 

prevozov). 

• Priporočamo, da starši sami pripeljejo svojega otroka v šolo (brez združevanja 

učencev).  

• Učenci naj v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo od 1,5- do 

2-metrsko medosebno razdaljo (upoštevanje talnih označb). 

• Pri glavnih vhodnih vratih bo učence usmerjal dežurni učitelj. 

• Po šoli se učenci gibljejo po označenem koridorju (talne označbe), upoštevajoč 

medosebno varnostno razdaljo. 

• Ob prihodu v šolo se učenci  preobujejo v copate in čevlje odložijo na določeno mesto 

(pri tem upoštevajo varno razdaljo),  nato si temeljito  umijejo  roke v dodeljenih 

sanitarijah,  nato odidejo v  učilnico. Tam odložijo zgornja oblačila čez svoj stol. Zaradi 

pogostega zračenja učilnic  jih  bodo lahko v času pouka potrebovali. 

• Učenci dosledno upoštevajo navodila učiteljev.  

 

 

ODMORI, PREHRANA 

 

• Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic. Po vsaki uri 

se prostore intenzivno prezrači.  

• Učenci ves čas skrbijo za higieno rok (preden vstopijo v učilnico; to je na začetku dneva, 

po uporabi stranišča, pred malico itd.). 
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• Pred hranjenjem si vsak učenec svojo klop (mizo) obriše z alkoholnim robčkom ali 

papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (z njim rokuje učiteljica) in 

naredi pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek 

ponovijo. Pred in po končanem hranjenju si umijejo roke z vodo in milom.  

• Učence se dosledno spodbuja k rednemu in pravilnemu umivanju rok (po kihanju, 

kašljanju, pred in po malici itd.).  

• Kosilo se izvaja po razporedu. 

• Zajtrka in popoldanske malice NE BOMO ORGANIZIRALI. 

 

UČILNICE IN UPORABA MATERIALOV 

 

• Učitelji bodo vzdrževali higieno učilnic in gradiva.  

• Vsak dan pred pričetkom pouka in med vsako učno uro se temeljito prezrači učilnice. 

• Učenci pripomočkov in zvezkov ne nosijo domov. 

• Učenci ne nosijo igrač v šolo. 

• Iz učilnic so odstranjene mehke igrače in blazine. 

• Igralni kotički v učilnicah se ne uporabljajo. 

 

ČIŠČENJE OBJEKTA 

 

• Sredstva za razkuževanje rok bodo nameščena znotraj vsakih vhodnih vrat, v učilnicah 

ter po dostopnih mestih po šolskem objektu. 

• V času izvajanja pouka bo sanitarno osebje šolske prostore redno čistilo in 

razkuževalo. Najmanj enkrat dnevno bodo temeljito očistili prostore, kjer se nahajajo 

učenci, učitelji in ostalo osebje. V prostorih, ki niso stalno v uporabi, se bodo razkužile 

površine in predmeti, ki se jih pogosteje dotika.  

• Koši za smeti bodo izpraznjeni vsaj enkrat na dan.  

• Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, 

potezne vrvice v sanitarijah itd.), se razkužuje večkrat dnevno.  

 

Od vseh udeležencev se pričakuje, da bodo upoštevali šolska pravila in sodelovali, da se bodo 

držali novih higienskih postopkov in upoštevali navodila, da bo šola lahko sledila smernicam o 

varnosti in zdravju.  

  

  

 


