
Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na CJL 
 

Nabor ukrepov je del Hišnega reda OŠPP Dečkova in velja do spremembe zaradi organizacijskih 
potreb ali spremembe modela šolanja. Tukaj zbrana določila smiselno zamenjajo sicer zapisana in 
uveljavljena pravila, kjer je to potrebno (npr. način prihoda v šolo, način izvedbe malice, …) 

 

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci. Vsi, ki 
vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po 
šoli. Na vstopu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju 
za preprečitev okužbe s koronavirusom.  

 

- Šola na spletni strani od 24. 8. obvešča starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi 
učenci. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, 
oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, 
učenca odpelje v poseben prostor (kabinet). O tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki 
učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s 
priporočili in navodili Območne enote NIJZ. 

- Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo 
oziroma razkuževanje rok (v prvem VIO prednostno svetujemo umivanje rok), uporaba 
brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja. 

- Ob vstopu v šolo in v prostorih, kjer ni tekoče vode, je obvezno razkuževanje rok. 

- V šolo vstopajo samo učenci, sprejme jih dežurni učitelj/varuh. Starši učence oddajo in 
sprejmejo pred šolo.  

- Izjemoma lahko v šolo vstopajo tudi osebe, ki so za obisk vnaprej dogovorjene - ob tem 
morajo obvezno nositi zaščitno masko in pri vhodu razkužiti roke. Šola vodi dnevno 
evidenco obiskovalcev. 

- Zaprte prostore je treba zračiti večkrat dnevno, za kar so odgovorni učitelji, ki v razredu 
poučujejo. Vse prostore in površine redno čistijo in razkužujejo čistilke.  

- Učenci posameznih oddelkov se med odmori ne mešajo, ostajajo v učilnicah. Uporabljajo 
sanitarije, ki so v neposredni bližini razreda, vstopajo posamezno oz. upoštevajo 
minimalno medsebojno razdaljo (1,5 m). 

- Za izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe v času prihodov v šolo ter v času odmorov 
skrbi delavec šole.  

- Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem. Pouk se lahko izvaja tudi v 
specialnih učilnicah (LUM, TIT, GOS …) , ki so pred prihodom nove skupine učencev 
očiščeni in razkuženi. To opravi učitelj z dežurnimi učenci. 

- Pouk športa lahko poteka v telovadnici. Garderobe v telovadnici je treba pred vsako 
skupino očistiti in razkužiti. To opravi eden izmed športnih pedagogov. 

- Izbirni predmeti in interesne dejavnosti se lahko izvajajo le na ravni združevanja učencev 
največ dveh razredov/oddelkov. Učitelji vodijo natančno evidenco udeležbe učencev pri 
pouku oz. dejavnosti.  



- Natančno evidenco učencev učitelji vodijo tudi pri izvajanju jutranjega varstva in 
podaljšanega bivanja, kjer so oblikovane stalne skupine oz. seznami učencev, ki so 
združeni vedno v isti skupini. 

- Malica je organizira v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka. V času delitve malice je z 
učenci v razredu učitelj, ki je imel uro pouka pred malico.  

- Za učence se organizira kosilo v posameznih razredih in v jedilnici šole na način, da 
učitelji podaljšanega bivanja in varuhi v dogovoru z vodjo določijo urnik oziroma število 
učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. 

- Delovanje šolske knjižnice knjižničarka uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za pre-
prečevanje širjenja virusa. 

- Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo 
in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO to naredi učiteljica. 

- Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih se učenci različnih oddelkov ne mešajo med 
seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra). 

- Ekskurzije in šole v naravi se izvajajo odvisno od razmer na destinaciji. Izvajajo se dnevi 
dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo 
predvsem na šoli. Če je dejavnost organizirana izven šole, je potrebno upoštevati ukrepe 
ustanov, ki jih učenci obiščejo. 

- Prevoz učencev s šolskimi kombiji je mogoč ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov ves 
čas poti (razkuževanje rok ob vstopu, ves čas zaščitna maska za vse potnike, prezračevanje 
vozila in razkuževanje vseh površin po vožnji …). 

- V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask. 
Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni 
zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prve-ga VIO oziroma 
po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo 
maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe 
mask na spletni strani NIJZ. 

- Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek 
računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma, kadar gre za intervju s starši 
glede oblikovanja IP, lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh 
higienskih ukrepov. Enako potekajo sestanki zaposlenih. Če bodo potekali v živo, morajo 
udeleženci upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske. 

- Na enotah CJL uvodne roditeljske sestanke vseeno izpeljemo »v živo« ob upoštevanju 
vseh higienskih ukrepov. Vsak razrednik sam določi, kdaj bo imel roditeljski sestanek.  

 


