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PROTOKOL UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB S
SARS – CoV-2 - UČENCI
Protokol je pripravljen v skladu s smernicami NIJZ, po potrebi se bo glede na
nova priporočila, spreminjal in dopolnjeval.
 V šolo prihajajo le zdravi učenci in zaposleni, s čimer se redno seznanja
tudi učence in starše.
 Posebna pozornost na prisotnost simptomov (NIJZ), značilnih za okužbo z
navedenim virusom – ukrepanje v skladu s protokolom za učence (delavci).
 Osebe v zaprtem javnem prostoru nosijo maske.
 Starejši od 60. let ter dolgotrajno bolni oz. z rizičnimi kroničnimi obolenji,
naj uporabljajo medicinske maske.
 Učenci od 6. razreda nosijo maske.
 Učenci do vključno 5. razreda v matičnih učilnicah mask ne uporabljajo,
maske nosijo v skupnih prostorih.
 Nošenje mask na prostem – v kolikor ni mogoče vzdrževati razdalje
najmanj 1,5 m.
 Ohranjanje priporočene medosebne razdalje - vsaj 1,5 m sede oz. v gibanju,
čakanju v vrsti 2 m.
 Zmanjševanje števila stikov med osebami.
 Upoštevanje pravilne higiene kašlja.
 V šolski objekt vstopajo le učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po
predhodni najavi in naj upoštevajo vse potrebne ukrepe.
PODPORNE DEJAVNOSTI
 Prezračevanje prostorov v skladu s protokolom prezračevanja.
 Razkuževanje stopniščne ograje, držal in tipk v dvigalu ter kljuk na vratih
vsaj 2x v času med 8. in 14. uro (dosledna menjava krpic/brisačk med
brisanjem).
 Sprotno razkuževanje uporabljenih površin in pripomočkov.
 Organizacija malice in kosila po razredih.
 Minute za zdravje za učence.
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V primeru pojava opredeljenih simptomov pri učencih ali delavcih šole (NIJZ),
ki so značilni za okužbo s SARS – CoV-2, bo šola ukrepala v skladu z Navodili
VIZ ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS – CoV-2 v zavodu – model
petih korakov: (potrebnost ukrepanja, prepoznava kontaktov, opredelitev visoko
rizičnih tesnih kontaktov (VRK), obveščanje prepoznanih kontaktov ter
spremljanje epidemiološke situacije znotraj VIZ).

UČENCI
Če ima učenec šole katerega od naslednjih simptomov, naj ostane doma, omeji
stike, starši naj obvestijo šolo in se o nadaljnjih ukrepih posvetujejo z izbranim ali
dežurnim zdravnikom. Ti simptomi so: povišana telesna temperatura, zamašen
nos – izcedek iz nosu/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 kakor tudi v težji obliki.
Prav tako naj starši učenca obvestijo šolo in se posvetujejo z izbranim ali
dežurnim zdravnikom v primeru tesnih stikov z osebo pri kateri so se pojavili
navedeni simptomi oz. je bila potrjena okužba s SARS – CoV-2.

NAVODILA ZA PRIHOD V ŠOLO
Starši, ki sami vozijo otroke v šolo, jih pripeljejo 7.50 in počakajo pred šolo na
razdalji 2 m – na Cankarjevem trgu.
Prihod s kombijem:
- V kombiju je obvezna uporaba maske ne glede na starost otroka. Vstop v
kombi brez maske ni mogoč. Učenci morajo imeti nujno tudi
vrečko/škatlico, kamor bodo shranili masko do odhoda domov.
Otroke bo delavec šole sprejel pri vhodu. Otrok vstopi, se pri vhodu preobuje
(učenci copate nosijo s seboj v vrečkah za copate) ter si razkuži roke.
Učenec čevlje in zgornja oblačila odnese v garderobno omarico in si v razredu
ponovno razkuži ali umije roke – na kar ga opomni delavec šole, ki je prisoten v
razredu.
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NAVODILA MED POUKOM
Prvi dan s seboj prinesejo vse šolske potrebščine, ki jih bodo v času pouka imeli
ves čas neposredno poleg svoje mize in jih ne bodo shranjevali v omarice/predale.
Prav tako prvi dan prinesejo dodatna oblačila (npr. zgornji del trenirke ali
jopico), saj bodo učilnice zaradi stalnega zračenja hladne. Navedena oblačila
otrok ne odnaša domov – ostanejo na šoli.
Če je možno, naj učenci s seboj ne prinašajo igrač, v kolikor ne gre drugače, naj
delavci šole poskrbijo, da bo igračo uporabljal le otrok, ki jo je prinesel.
Vsak dan pouka naj s seboj prinesejo plastenko vode.
Učenci sedijo na zanje poimensko označenih sedežih, pri gibanju po prostoru naj
si prizadevajo ohranjati medosebno razdaljo 2 m. Izposoja ali izmenjava šolskih
potrebščin in drugih pripomočkov ni priporočljiva, v kolikor si jih izposodijo,
mora prisoten delavec šole pripomočke pred in po menjavi razkužiti.
V času odmorov naj ne zapuščajo učilnic, razen v primeru potrebe po uporabi
sanitarij – prisotni delavci šole skrbijo, da pri sanitarijah ne nastaja gneča.
V razredih uporabljajo računalnike le učitelji.
MINUTE ZA ZDRAVJE
Razrednik v svojem razredu redno vključuje t.i. minute za zdravje«, v sklopu
katerih učenci utrjujejo znanje in veščine higiene rok, higiene kašlja ter pomen
ohranjanja ustrezne medosebne razdalje.
NAVODILA OB UPORABI SANITARIJ
Učenci smejo uporabljati samo stranišče, ki je namenjeno njihovemu razredu.
Stranišča bodo označena. Po uporabi sanitarij si učenci temeljito umijejo roke
najprej v stranišču, nato ponovno v razredu.
V primeru, da v učilnici ni umivalnika, si roke razkužijo.
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NAVODILA OB MALICI IN KOSILU
Učenci malico in kosilo prejmejo in pojedo v učilnici. Za vsakega otroka bo obrok
na pladnju, prehrana se bo do učilnic dostavljala z vozičkom.
Pred in po razdelitvi obrokov, delavec šole razkuži mize učencev.
Prehrano bo razdelil delavec šole.
Učitelj poskrbi, da si učenci pred in po vsakem obroku posamično temeljito
umijejo roke.
NAVODILA OB ODHODU
UČENCI:
Učitelj, ki poučuje zadnjo uro pouka, poskrbi, da učenci šolo zapuščajo
posamično. Po potrebi mu pri tem pomaga učitelj OPB, svetovalna delavka ali
pomočnica ravnatelja.
Priporočljivo je, da se pri odhajanju med seboj ne mešajo različne skupine
učencev.
Ob koncu pouka se posamičnega otroka pospremi do garderobne omarice, kjer
vzame zgornja oblačila, čevlje in vrečko za copate. Sledi odhod do predprostora,
kjer se obleče, preobuje, pospravi copate, si razkuži roke in odide na Cankarjev
trg, kjer ga pričakajo starši oz. gre sam domov.
Starši, ki po otroke vsak dan pridejo na šolo, pridejo ponje glede otrokov urnik –
počakajo jih pred šolo, na Cankarjevem trgu.
ODHOD S KOMBIJEM
Postopek je podoben, le da učenec v spremstvu delavca šole odide do kombija,
kjer si pred vstopom razkuži roke in nadene masko.
ODHOD Z AVTOBUSOM
Postopek je podoben, le da gre učenec v spremstvu delavca šole do avtobusne
postaje, kjer si pred vstopom razkuži roke in nadene masko.
Spremstvo otrok na avtobusno postajo ali kombi, bo zagotovila šola.
Ravnateljica:
Tadeja Iskra

