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                    DODATEK K HIŠNEMU REDU 

V ČASU POSEBNIH UKREPOV 
 

1. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 
 

Za zaščito tako učencev kot učiteljev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s 
SARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči 
dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov: 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 

 V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z 
namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola (etanol, 
izopropanol) v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke 
je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za 
čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju 
kože. 

 Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk 
(npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali 
prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 

 Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

 Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

 Odsvetujemo zbiranja v skupinah, razen v okviru učne skupine, na 
celotnem območju šole. 

 Upoštevanje pravilne higiene 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 ter vodo. 

 Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki 
uri (na stežaj odprta okna). 

 

 V šolski objekt  vstopajo samo učenci  in zaposleni. Ostali le  po potrebi  in  po 
predhodni najavi ter upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne 
maske, higiena rok, kašlja…) 

 Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po 
telefonu ali preko računalniške povezave. 
 

 V tem času na šoli ne bo nobenih dogodkov (npr. koncerti, proslave, 
razstave, literarni večeri). 

 

 Navodila za higienske ukrepe so nameščena v razredih ter drugod po šoli.  
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                    SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA 
 

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez znakov akutne okužbe dihal). 
Učenci obvezno prinesejo v šolo izjavo  staršev pred vstopom otroka v šolo (Izjava 
staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja 
COVID-19). 
Učenci, ki v času trajanja pandemije ne pridejo v šolo zaradi rizičnih stanj, morajo 
šoli poslati oz. dostaviti ustrezno zdravniško potrdilo vzroka odsotnosti. 

 
 

OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN 
 

Na šoli se oblikujejo manjše učne skupine (do 15 učencev). 
 
 

OSEBNA VAROVALNA OPREMA 
 

Vsi zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske, devetošolci pa izven 
matične učilnice učne skupine. 
 
Vsi so seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred uporabo ter 
po odstranitvi maske si temeljito umijejo ali razkužijo roke.  
 

2. PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 
 
PRIHOD DO ŠOLE 

 
Priporočamo prihod v šolo peš, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit in individualni 
prevoz s strani staršev. 
Prilagojen je  javni prevoz v šolo.  

 
VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED 

 
Učenci in njihovi starši so pred ponovnim prihodom v šolo obveščeni o 
organizaciji pouka: 

 

 o učilnici, v kateri bodo imeli v tem času pouk; 

 o pravilih ravnanja v šoli v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID-19 
(npr. glede lokacij/možnosti za razkuževanje rok, glede postopkov pred 
vstopom v šolo, hoje po označenih koridorjih, postopkov pred vstopom v 
razred, ne druženja oz. vzdrževanja distance pri tem, ne posojanja stvari, 
ravnanju z garderobo, glede režima pri obiskovanju WC-ja, glede malice…); 

 o navodilih za preprečevanje okužbe in vsebino infografik na to temo (npr. 
umivanje rok, higiena kašlja…); 

 o tem, kaj naj prinesejo s seboj (šolske potrebščine, voda v plastenkah, 
eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo…) 

 devetošolce o uporabi mask ali drugi obliki zaščite ustnega in nosnega 
predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite). 

 
Učenci in njihovi starši so seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za 
prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo zaščititi 
svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim 
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blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske. 
 
 
 
Prihod v šolo 

Starši otroka pripeljejo v šolo ali pride sam v času od 7.30 do 7.45 (razen za učence 
vključene v jutranje varstvo).  
Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 
metrsko medosebno razdaljo. Otroka pri vhodu v šolo prevzame dežurni učitelj in ga 

usmeri naprej.  
 
Odhod iz šole domov 
Učenci, ki odhajajo sami domov, bodo šolo zapustili ob koncu pouka oz. ob določeni 
uri.  
 
Tisti starši, katerih otrok bo imel spremstvo, počakajo pred vhodom v šolo ob 
določeni uri (dogovor z razredničarko) oz. pokličejo na telefonsko številko  OŠ 
Bakovci – 041 337 183,  POŠ Dokležovje – 02 543 13 94. Učitelj potem pošlje 
učenca v garderobo. 

 
Devetošolci v šolskem objektu, razen v matični učilnici učne skupine, uporabljajo 
masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela. 

 
Podajalniki razkužil/razkužila so nameščeni na več dostopnih mestih šole, tudi na 
več mestih v avli oz. na hodnikih. Prav tako so  na več vidnih mestih izobešene 
infografike s splošnimi higienskimi ukrepi. 

 
 
 

3. POTEK DELA V ŠOLI 
UČILNICA 

 

Pred začetkom pouka bodo učilnice temeljito prezračene. 
Vrata učilnice bodo odprta do začetka pouka. Prenos preko kljuke bomo preprečevali 
s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno 
uporabo in razkužilom (70 % alkohol). 

 
V vsaki učilnici je: 

 razkužilo za roke; 

 izobešen  plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike. 
 

Za vzdrževanje ustrezne higiene rok se uporabljajo samo učilnice z umivalnikom, ki 
so  opremljene z milom in brisačkami za enkratno uporabo ter košem za odpadke. 
 
DELO IZVEN UČILNICE 

Pri dejavnostih na zunanjih površinah učitelj in učenci upoštevajo higienska 
priporočila. 

 
 
                      DELITEV IN POBIRANJE GRADIV 
 

                     Učitelj si pred razdeljevanjem  tiskanih  in drugih gradiv razkuži roke.    
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                    Torbe s potrebščinami in zvezki ostanejo v šoli do konca šolskega leta in jih učenci ne   
                       nesejo domov. Po potrebi učenci domov nesejo gradivo po presoji učitelja, s       
                       katerim je bilo predhodno ravnano z vsemi higienskimi priporočili. 
 

Svetujemo, da si učenci šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo 
in ne izposojajo; prav tako naj ne prinašajo v šolo svojih igrač ali drugih predmetov. 

 
ODMORI, ŠOLSKA PREHRANA 

 

Med šolskimi odmori učenci ne zapuščajo učilnic. Po vsaki uri se prostor intenzivno 
prezrači. 
Šolska prehrana bo organizirana skladno z lokalnimi možnostmi. Celotna malica bo 
pripravljena eno porcijsko. Pred in po zaužitju obroka se mize razkužijo. 
Pred in po končanem hranjenju si učenci umijejo roke z vodo in milom. 
Učence se dosledno spodbuja k rednemu in pravilnemu umivanju rok (po kihanju, kašljanju,  
pred in po malici itd.).  

 
 

SANITARIJE 
 

Okna sanitarij bodo odprta. V sanitarijah bo vedno na voljo milo in papirnate 
brisačke. Sušilniki rok se v obdobju epidemije  ne uporabljajo. 
Razredniki učence seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah. V 
sanitarijah  so nameščene infografike z nasveti o umivanju rok. 
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4. PODPORNE DEJAVNOSTI 
 

Vsak dan pred pričetkom pouka se učilnice temeljito prezrači. Okna odpira in zapira 
samo učitelj oziroma ena oseba. Tudi po koncu pouka, pred čiščenjem, se učilnico 
temeljito prezrači (vsa okna v učilnici odprta na stežaj). 

 
 

ČIŠČENJE PROSTOROV 
 

V času izvajanja pouka se šolski prostori redno očistijo in razkužijo. Najmanj 1 krat 
dnevno bo potekalo temeljito čiščenje prostorov, kjer se nahajajo učenci, učitelji in 
ostalo osebje.  
Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, 
potezne vrvice v sanitarijah…) se razkužijo večkrat dnevno. 
 
 

                   JEDILNICA 

 vsi uporabniki si morajo pred vstopom v jedilnico in po prihodu nazaj v učilnico  
umiti roke, 

 določeno je število oseb, ki se lahko istočasno nahaja v jedilnici (glede na 
možnosti vzdrževanja medosebne razdalje vsaj 1,5 do 2 metra); v jedilnici  
so samo stoli, ki se lahko uporabljajo in se ne premikajo, 

 v kolikor je abonentov za kosilo več, delitev poteka v dveh izmenah, 

 po hrano se prihaja k izdajnemu pultu, ki je opredeljen s talnimi označbami 
1,5 do 2-metrske razdalje med čakajočimi, 

 osebje je zaščiteno z ustrezno zaščitno opremo, 

 po zaključku hranjenja je s talnimi označbami zopet opredeljen  
koridor za oddajo pladnja z umazano posodo. 

 
 



6  

 
 
 

5.  UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI 
COVID- 19 

 
OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V OSNOVNI ŠOLI 
Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v 
skladu s postopkovnikom šole obvesti starše in se ga napoti domov. 
(Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza). 
 
Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, počaka v izolaciji. Šola 
ima določen prostor za izolacijo. 
 
Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem 
obvestijo ravnatelja šole. Šola o tem obvesti NIJZ. NIJZ vodi 
epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor 
okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim učencem v 
času kužnosti doma, v šoli itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred 
pojavom bolezni.  NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije 
COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter posreduje seznam 
kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni. 
 
Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz 
delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je 
COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo. Šola o primeru obvesti NIJZ, 
ki podobno začne z epidemiološko preiskavo. 
 
Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s COVID-19, se 
temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito 
prezrači. 
 
Priporočila se bodo spreminjala skladno z epidemiološko sliko in 
novimi spoznanji. 

 


