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PREDVIDENI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S COVID-19 

1. V šolo vstopajo le zdravi učenci, upoštevajo varnostno razdaljo, si redno umivajo oz. razkužujejo roke 

ter upoštevajo higieno kašlja. Priporočljivo je, da se  z rokami ne dotikajo obraza.   

2. Uporaba maske za učence predmetne stopnje je zahtevana le v primerih, ko ni zagotovljena ustrezna 
varnostna razdalja (1,5m).  

Zadnje priporočilo NIJZ za obdobje od 31.8. do 6.9. 2020  je,  da učenci  od 6 leta dalje v učilnicah ne 
uporabljajo mask, v skupnih prostorih uporabo mask priporočajo.  Zaželeno je torej, da imajo učenci 
masko s seboj.  

3. Pouk poteka načeloma samo v matični učilnici. V specialne učilnice oz. pouk v manjših učnih skupinah 

odhajajo učenci v spremstvu učitelja. Zaradi čim manjšega števila stikov se tudi v času odmorov  učenci 

zadržujejo v učilnici.  

4. V učilnici sedijo po vnaprej določenem sedežnem redu. 

5. Učenci si šolskih potrebščin in drugih predmetov ne izmenjujejo in ne izposojajo. 

6. Za izvajanje pouka v razširjenem programu so izdelani posebni protokoli, s katerimi bodo učitelji 

seznanili učence.  

7. Malica bo organizirana tako, da se upoštevajo ukrepi za preprečevanje širjenja virusa.  

8. Za prevzem kosila je pripravljen razpored po razredih in oddelkih tako, da se upošteva število učencev, 

ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Zaradi številčnosti učencev, ki so naročeni na kosilo, smo avlo 

začasno spremenili v jedilnico, da lahko omogočimo hitrejšo delitev kosil.  Pri jedilniku na spletni strani bo 

objavljen razpored delitve kosil po oddelkih. Ker bo prvi teden namenjen usklajevanju oz. preverjanju 

narejenega razporeda, prosimo za razumevanje, če bo prihajalo do odstopanj.  

9. Ekskurzije in dneve dejavnosti izven šole bomo izvajali le v primeru, da je na izbrani destinaciji 

zagotovljen ustrezni varnostni protokol.  

10. Govorilne ure in roditeljski sestanki, razen prvega, bodo potekali na daljavo. O načinu izvedbe vas bomo 

naknadno obvestili.  

11. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oziroma prepozna znake 

koronavirusa, ga odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše ali skrbnike, ki učenca prevzamejo. V 

primeru potrjene okužbe šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote NIJZ. 

 

Predvidene ukrepe in protokole bomo po potrebi in v skladu s priporočili NIJZ nadgrajevali. 

 


