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HIGIENSKI PROTOKOL NA OŠ GRAD za učence prve
triade in devetega razreda
v času epidemije COVID-19

maj 2020

1 SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI
 Redno in temeljito umivanje rok z milom in TOPLO vodo.
 V kolikor voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za
roke.
 Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje
stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
 Medsebojna razdalja je vsaj od 1,5 do 2 metra.
 Druženje v skupinah poteka le v okviru učne skupine.
 Ko zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali
zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava. Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo
med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
 Zaprte prostore po vsaki uri prezračimo (v primeru lepega vremena so okna stalno
odprta).
 V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni
najavi in v skladu z navodili.
 Govorilne ure potekajo preko telefona oz. elektronsko.
 Sestanki se izvajajo preko spleta.
 Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_prepreci tev-sirjenja.pdf


Umivanje rok:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_zdravstvenidelavci.pdf



Higiena kašlja:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienakaslja_0.pdf



Pravilna namestitev obrazne maske:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

2 ZDRAVSTVENE OMEJITVE
V primeru zdravstvenih težav učenca ali ostalih članov družine se je potrebno pred vrnitvijo v
šolo posvetovati z izbranim osebnim zdravnikom. Enako velja za zaposlene.
2.1 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA
Pouk obiskujejo le učenci in zaposleni brez znakov akutne okužbe dihal.
V primeru ponovnega vstopa v šolo učenci prinesejo podpisano izjavo staršev (Izjava
staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja
COVID-19).

2. 2 OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN
Učenci 9. razreda so v skladu z navodili razporejeni v manjše učne skupine.
Učenci prve triade se ne delijo.
1. razred: učilnica 1. razreda
2. razred: učilnica 2. razreda
3. razred: učilnica likovne umetnosti
9. razred, 1. skupina: slovenska učilnica
9. razred, 2. skupina: zgodovinska učilnica
2. 3 OSEBNA VAROVALNA OPREMA





Učenci prve triade ne nosijo mask.
Deveti razred uporablja maske izven matične učilnice.
Zaposleni nosijo maske ves čas.
Pred uporabo ter po odstranitvi maske si temeljito operemo ali razkužimo roke.

Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.
Splošno o uporabi mask je dosegljivo na povezavi: https://www.nijz.si/sl/splosnauporabazascitnih-mask

3 PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT
Učenci, ki imajo možnost, naj v šolo pridejo peš, kolesarji s kolesom. V kolikor ne gre
drugače, se uporabi javni prevoz.
Javni prevoz bo organiziran v skladu z Navodili za izvajalce posebnih linijskih prevozov v
času epidemije COVID -19.
3. 1 VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN RAZRED
Učenci v šolo vstopajo posamično, ob nadzoru informatorke.
1. razred - ob 8. 00 uri
2. razred ob - 8. 10 uri
3. razred ob - 7. 45
9. razred; 1. skupina ob - 7. 50 uri
9. razred; 2. skupina ob - 7. 55 uri
Informator skrbi za primerno razdaljo.

4 POTEK DELA V ŠOLI
4. 1 UČILNICA








Pred poukom temeljito prezračiti.
Kljuko razkužimo z robčkom.
Vsaka učilnica ima na razpolago toplo vodo, milo in razkužilo.
Na steni je izobešen plakat s splošnimi navodili.
Razdalja me učenci vsaj 1, 5 m.
Učenci ne prehajajo iz učilnic.
Potrebščin si ne sposojajo, izmenjujejo, učna gradiva ne nosijo domov.

4. 2 ZBORNICA
Upoštevanje razdalje večje od 1, 5 m. Izvajanje videokonferenc.
4. 3 ODMORI





Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic.
Po vsaki uri se prostor intenzivno prezrači.
Malico učenci zaužijejo v razredu, hrano razdeli učitelj, ki si je pred razdeljevanjem
umil roke, od klopi do klopi.
Pred obrokom se miza počisti z razkužilom, enako po obroku.

4. 4 ODDAJA UČENČEVEGA GRADIVA
Učno gradivo učencem deli in pobira učitelj, ki si je pred tem umil ali razkužil roke.
Vrnjene/oddane pisne izdelke učitelj pred popravljanjem vsaj 1 oziroma 2 dni hrani na
varnem mestu.
4. 5 SANITARIJE




Okna v sanitarijah so ves čas odprta.
Na hodniku pred sanitarijami se dosledno upošteva talne označbe.
Odhod do sanitarij spremlja javni delavec ali učitelj.

4. 6. ODHOD DOMOV


Posamično zapuščanje učilnice, ohranjanje primerne razdalje.

5 PODPORNE DEJAVNOSTI
 Redno prezračevanje prostorov
 Čiščenje šole z ustreznimi sredstvi; redno razkuževanje večkrat dnevno, praznjenje
koša najmanj enkrat na dan
 Osebje seznanjeno s posebnim režimom
 Porcijski jedilniki
 Malice se dostavijo v razred
 Obvezna uporaba maske
 Dnevno menjavanje delovnih oblek
 Ustrezno ohranjanje razdalje
 V jedilnici se postreže kosilo
 Stoli so označeni
 Učenci upoštevajo talne označbe

6 UKREPANJE V PRIMERU OBOLELEGA
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).
V kolikor učenec čaka starše, se ga napoti v posebni prostor (izolacijo), učilnico 3. razreda.
V času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja samo določene sanitarije in umivalnik.
Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole. Šola
o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo.
Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z 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.

PRAVILA RAVNANJA V ŠOLI V ČASU RAZBREMENILNIH
UKREPOV EPIDEMIJE COVID-19
1. PRIHAJANJE V ŠOLO
 Učenci, ki imajo možnost, naj v šolo pridejo peš, kolesarji s kolesom
ali z osebnim prevozom. V kolikor ne gre drugače, se uporabi javni
prevoz.
2. VSTOPANJE IN ZAPUŠČANJE ŠOLSKIH PROSTOROV
 Učenci v šolo vstopajo posamično, ob nadzoru informatorke:
 1. razred ob 8. 00 uri
 2. razred ob 8. 10 uri
 3. razred ob 7. 45
 9. razred - 1. skupina ob 7. 50 uri
 9. razred - 2. skupina ob 7. 55 uri
 Informator skrbi za primerno razdaljo.
 Vstop brez spremstva staršev.
 Starši otroka prevzamejo pred vhodom v šolo.
 Med odmorom se razreda ne zapušča (razen uporaba stranišča).
3. OSEBNA VAROVALNA OPREMA
 Učenci prve triade ne nosijo mask.
 Deveti razred uporablja maske izven matične učilnice.
 Zaposleni nosijo maske ves čas.
 Pred uporabo ter po odstranitvi maske si temeljito operemo ali
razkužimo roke.
4. ŠOLSKE POTREBŠČINE
 Učenci imajo svoje šolske potrebščine.
 Gradiva ne odnašajo domov.
 Učenci si potrebščin ne izposojajo.
5. PREHRANA
 Malica se opravi v učilnici.
 Kosilo v jedilnici šole (po določenem razporedu).
6. UPORABA REKVIZITOV
 Uporaba zunanjih igral, športnih rekvizitov ni dovoljena.

