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PREVENTIVNI UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA (povzetek)
ZJUTRAJ OB VSTOPU V ŠOLO
1) V šolo lahko prihajajo le zdravo učenci.
2) Glavni vhod se z učence odpre 15 minut pred začetkom pouka. Učenci od 1. do 5. razreda,
ki prihajajo v šolo prej kot 15 minut pred začetkom pouka, morajo v jutranje varstvo. Na ta
način se bo zmanjšalo število učencev, ki bodo po 8.15 vstopali v šolo.
Učenci vozači1 od 6. do 9. razreda, ki v šolo prihajajo prej, kot bi bilo potrebno, do začetka
pouka počakajo v avli v pritličju in upoštevajo navodila dežurnega učitelja.
3) Učenci od 1. do 6. razreda vstopajo skozi glavni vhod, v vetrolovu se preobujejo, nato pa
si ob vhodu v glavno avlo (ob infomatu) razkužijo roke. Učenci od 7. do 9. razreda vstopajo v
šolo skozi stranski vhod (vhod v telovadnico s šolskega igrišča). Pri vstopu si razkužijo roke
in se preobujejo na označenih mestih v stranskem vetrolovu (ob mizah za namizni tenis).
Varnostne razdalje za preobuvanje so označene s slikovnimi nalepkami in talnimi označbami.
4) Oblačila odložijo v označene garderobne omarice, ki so do začetka pouka odprte. Dopoldne
čistilka zapre vrata in z razkužilom obriše ročaje vrat.
ČAS POUKA
Priporočeno je, da vsi učenci, tudi mlajši od 12 let, na hodnikih in v skupnih prostorih, kjer je
več ljudi in ni mogoče zagotoviti stalne varne razdalje 1,5 m, nosijo zaščitno masko.
Učenci enega oddelka obiskujejo pouk v istih skupinah in v stalnih učilnicah in se med seboj
ne mešajo. Izjema so izbirni predmeti in učne skupine v 8. in 9. razredu, ki pa so pri vseh treh
predmetih sestavljene iz istih učencev.
V učilnici ima vsak učenec označeno svoje stalno mesto. Osebne predmete in šolske
pripomočke ima učenec v svoji šolski torbi, ki jo ima ob svojem delovnem mestu.
Šola organizira tudi pouk NIP in interesne dejavnosti z upoštevanjem manjših normativov pri
sestavi skupin.
Učitelj, ki ima z učenci prvi pouk v učilnici, deset minut pred začetkom pouka temeljito
prezrači učilnico. Okna v učilnicah so ves čas odprta na preklop, v času ogrevalne sezone pa
učitelj po vsaki šolski uri prezrači učilnico. Če učitelji učno uro izvaja v specializirani
učilnici, mora ob menjavi skupine učilnico (delovno površino in pripomočke) razkužiti.
Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Vsi, ki so stari 12 let in več, morajo na
hodnikih in v skupnih prostorih, kjer je več ljudi in ni mogoče zagotoviti stalne varne razdalje
1,5 m, nositi zaščitno masko.
Sicer pa dežurni učitelji na hodnikih in v jedilnico nadzorujejo spoštovanje pravil in učence
opozarjajo na higieno rok in kašlja ter upoštevanje socialne distance.
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To so učenci, ki se skupaj s starši vozijo iz drugih občin ali prihajajo v šolo tako zgodaj zato, ker bi z
naslednjim avtobusom zamudili pouk.

Pouk športa poteka po urniku. Poudarek je na gibanju v naravi. Učitelj športa skrbi, da po
vsaki vadbi prezrači garderobo in prostor pred garderobami ter razkuži klopi v garderobi in
kljuke vrat telovadnice in pripadajočih prostorov.
Učenci 1. razreda šolskih torb domov ne nosijo vsak dan. Učenci ostalih razredov šolske
torbe vsak dan prinašajo v šolo.
Priporočljivo je, da ima učenci s seboj bidone, ki jih vsak dan odnesejo domov, da se
temeljito pomijejo. Prav tako vsak dan odnašajo domov tudi šolske copate in uporabljeno
športno opremo.
ODHOD DOMOV
1) Učenci odhajajo domov takoj po končanem pouku in se po nepotrebnem ne zadržujejo na
šolskih površinah.
2) Starši vprašanja, povezana s šolskim delom svojega otroka, naslavljajo pisno učiteljem po
e-pošti. Starši vstopajo v šolo izjemoma in le, če so se za pogovor vnaprej dogovorili.
3) Starši vstopajo v šolo, če so učenci v času podaljšanega bivanja v učilnici. V tem primeru
stopijo do učilnice, pokličejo svojega otroka in ga nato počakajo pred šolo.
V JEDILNICI
1) Učenci uporabljajo jedilnico po vnaprej pripravljenem časovnem in prostorskem razporedu.
2) Pred uživanjem hrane si morajo učenci obvezno temeljito umiti roke in jih razkužiti.
Dežurni učitelj nadzoruje umivanje rok in razkuževanje.
3) V jedilnici imajo oddelki določen stalen sedežni red.
4) Kuhinjsko osebje za posamezno skupino postavi malico na mizo, z rokavicami pa jo
učencem razdeli učitelj, ki je pripeljal skupino v jedilnico.
5) Kosilo učenci prevzamejo na pladnjih pri razdeljevalnem pultu. Za ustrezen razmik sledijo
talnim označbam.
6) Ko skupina zaključi z obrokom in zapusti jedilnico, čistilka razkuži mize.
UPORABA SKUPNIH POVRŠIN: AVLA, IGRIŠČE, TELOVADNICA, KNJIŽNICA
1) Učenci se po nepotrebnem ne zadržujejo v avli, na stopnišču šole ali drugih skupnih
površinah šole.
2) Praviloma učenci uporabljajo sanitarije v nadstropjih, kjer imajo dodeljeno stalno učilnico.
3) Poseben režim higiene je določen za izvedbo ure športa (razkuževanje garderob, higiena
rok, obraza po končani vadbi ipd.). Športni učitelj skrbi, da učenci dosledno upoštevajo
navodila. Učenci na vadbo prinašajo čisto športno opremo in jo po končani vadbi odnesejo
dom v pranje.
4) Šolsko igrišče je namenjeno samo učencem šole. Ob 17. uri ga hišnik zaklene, zjutraj
opravi ogled in razkuži igrala.
5) Učenec si knjige v šolski knjižnici ne vzame sam s police, ampak knjigo naroči pri
knjižničarki. Prebrano knjigo vrne v košarico v knjižnici.
UKREPANJE OB SUMU OBOLENJA S COVID 19
1) Če učenec zboli v času pouka (ima znake obolenja s COVID-19), učitelj takoj obvesti
starše.

2) Učenec uporabi ustno masko in skupaj z dodeljenim učiteljem, ki ravno tako nosi masko
in ohranja varnostno razdaljo, počaka na starše v sobi za sproščanje (v 1. nadstropju).
3) Starši so se dolžni posvetovati z osebnim zdravnikom, ki odloči glede testiranja.
4) Če se izkaže, da je učenec okužen s COVID-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz
laboratorija oz. ga o tem obvesti izbrani zdravnik. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo, s
katero se poišče izvor okužbe ter poišče in obvesti osebe, ki so bile v kontaktu z okuženim.
6) O epidemioloških rezultatih v šoli se vodstvo posvetuje z regijskim epidemiologom.
7) Učenec se lahko vrne v šolo šele, ko tako odloči njegov osebni zdravnik.

V Ljubljani, 28. 8. 2020

