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1

3.6.2020,Osnutek protokola in načrt aktivnosti na OŠ Medvode

1. UVOD
(Vir: Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2,
poslana ravnateljem dne 29. 5. 2020)

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi
obnašanja ter prilagoditvah.
Na osnovi stališča strokovne posvetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje je bilo
27. 5. 2020 ugotovljeno, da je epidemiološka situacija ugodna in je možno nadaljnje
sproščanje ukrepov na področju predšolskega varstva in šolstva. Ocenjeno je bilo, da je
možno nadaljnje postopno odpiranje ob vzdrževanju določenih ukrepov in skrbnem
spremljanju stanja. V tej fazi odprtja šol bo tveganje za širjenje COVID-19 višje kot v prejšnji
fazi, ko so bili v šolah učenci v manjših učnih skupinah. Manjša kot je skupina učencev,
manjše kot je število oseb na površino učilnice, večja kot je razdalja med učenci, manjša je
možnost prenosa virusa.
Tveganje je odvisno od izvajanja ukrepov in epidemiološke situacije. Kljub izvajanju vseh
ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Z odstopanjem od
ukrepov, se tveganje za prenos okužbe SARS CoV-2 zvišuje.
Novi koronavirus ostaja med nami, čeprav se epidemiološke razmere v evropskih državah
umirjajo. V šolah priporočamo dosledno izvajanje ukrepov, da varujemo svoje zdravje in
zdravje svojih bližnjih in oseb, ki so nam zaupane v varstvo in izobraževanje. Tako bomo
lahko premostili čas do takrat, ko bo na voljo cepivo oz. učinkovita zdravila. Gre za povsem
nov virus s še ne dovolj raziskanimi značilnostmi prenosa in učinki, ki se morebiti razlikujejo
med starostnimi ali prebivalstvenimi skupinami, zato sta nujna previdnost in doslednost.
To je posebej pomembno tudi zato, ker so ponekod v drugih državah razmere slabše in
obstaja realna nevarnost novih vnosov okužbe v Slovenijo. Ti se lahko pokažejo kot
ugotovljeni posamezni primeri COVID-19, lokalni izbruhi ali možen drugi val epidemije v
večjih razsežnostih.
Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec/šolo samo zdravi otroci oz. zaposleni.
Pomembno je, da so starši in zaposleni seznanjeni s simptomi in znaki bolezni COVID-19 in
ob pojavu simptomov in znakov pravilno ukrepajo.
V ospredju delovanja v šoli kot ključni ukrep ostaja zagotavljanje zadostne fizične razdalje.
Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za
omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok
in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje
posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost
okužbe, še preden se pri okuženem pojavijo znaki in simptomi bolezni.
Z organizacijskimi ukrepi bomo skušali doseči:
- manjše število stikov med učenci in med zaposlenimi;
- izvajali bomo priporočene ukrepe glede prihoda v šolo, vstopanja v šolo in gibanja po šoli
(po najboljših močeh bomo skušali preprečevati mešanje učencev na hodnikih, pri kosilu, na
igriščih in zmanjšati število stikov med njimi) ;
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- učilnice bomo skušali urediti tako, da bi bila med učenci fizično potrebna razdalja (kar bo v
oddelkih z večjim številom učencev zelo težko);
- izogibali se bomo mešanju skupin
- šolsko malico bodo učenci dobili v učilnice;
- v jedilnici bo veljal poseben režim deljenja hrane, hranjenja in razkuževanja prostora.
Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe.
Zavedamo se, da manj izvajanja ukrepov pomeni manjšo varnost.
Organizacija dela na šoli bo po končani epidemiji covid-19 v obdobju od 1. 6. 2020 oz. 3. 6.
2020 do 24. 6. 2020 potekala približno enako kot je potekala pred zaprtjem šole, usklajeno s
higienskimi priporočili NIJZ.

Protokoli in aktivnosti se bodo spreminjali skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji
o širjenju okužbe s SARS–CoV-2 in o bolezni COVID-19.

2. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI NA OŠ Medvode
Pouk obiskujejo le zdravi učenci in učitelji brez znakov akutne okužbe dihal.
Za zdravje učencev odgovarjajo starši.


Ob vhodu si morajo vsi, ki vstopajo v šolo, roke razkužiti z namenskim razkužilom za
roke. Za to skrbi dežurni učitelj pri vhodnih vratih, pa tudi vsak posameznik, ki vstopi
v šolo. Vstop v šolo je dovoljen le zaposlenim in učencem OŠ Medvode. Starši,
skrbniki ali stari starši, ki prihajajo po učence v oddelke podaljšanega bivanja ter
obiskovalci šole, počakajo pri vhodu v šolo. Dežurnemu učitelju pri vhodu sporočijo
po koga so prišli oz. kaj potrebujejo. V primeru, da dežurnega pri vhodu ni, pokličejo
na telefonsko številko objavljeno na glavnih vratih šole.

* Ostalim osebam je vstop dovoljen le na osnovi predhodne najave ali na osnovi dogovora z
zaposlenimi na OŠ Medvode.


V območju šole je zbiranje v skupinah odsvetovano, razen v okviru učne skupine. V
šoli učenci zaščitnih mask do 12 leta starosti ne potrebujejo. Priporočamo, da učenci
starejši od 12 let in učitelji uporabljajo maske na osnovi lastne odločitve, vsekakor pa
kadar so v tesnem medsebojnem stiku. Druženja na hodnikih med odmori ni. Na
avtobusu morajo učenci imeti masko.



Potrebno je redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo ali razkuževanje rok po
vsakem prijemanju kljuk, npr. pri vstopanju v ali izstopanju iz učilnice.



Upoštevati je potrebno zadostno medsebojno razdaljo, vsaj 1,5–2 metra.



Upoštevati moramo pravila higiene kašlja.



Ne dotikamo se obraza (oči, nosu, ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
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Zaprte prostore je potrebno dnevno temeljito prezračevali po vsaki učni uri.



Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij o učencih naj starši večinoma
opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.

3. PRIHOD IN VSTOPANJE V OŠ Medvode
NIJZ priporoča peš hojo, kolesarjenje v primeru opravljenega kolesarskega izpita ali s
pomočjo šolskega prevoza.
Šolski prevoz bo v času epidemije COVID-19 urejen v skladu s priporočili NIJZ, ki ga najdete
na povezavi: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

VSTOPANJE V ŠOLSKI PROSTOR
Učenci v šolski prostor vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5-2 m medosebne
razdalje. Ob vstopu v šolo si morajo obvezno razkužiti roke. Ob vhodu je prisotna odrasla
oseba, ki skrbi za izvajanje ukrepov v času pandemije.
Učenci pridejo v šolo po spodaj naveden razporedu:
- Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo, prihajajo v šolo med 6.00 in 8.00. Učenci 1. r. na
stranski vhod, učenci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. r. na glavni vhod šole.
- Šola se odpre za učence 2. in 3., 4. r. ob 8.10, za ostale učence pa se odpre ob 8.15. Pri
vhodnih vratih dežurna učitelja skrbita za ustrezno medsebojno razdaljo (na dvorišču pred
šolo in pri vstopanju v šolo) in za razkuževanje rok.
Starši ne bodo imeli vstopa v šolo. Šola bo zaprta. Pri vhodnih vratih šole bo dežurni učitelj.
Kdor bo želel vstopiti, bo povedal dežurnemu učitelju kakšen je njegov namen prihoda v
šolo. V primeru morebitne začasne odsotnosti dežurnega lahko obiskovalec šole pokliče v
tajništvo ali gospo ravnateljico (telefonska številka bo napisana na glavnih vratih šole).
Ob vstopu v šolo dežurni učitelji poskrbijo za razkuževanje rok in preobuvanje.
Učenci odnesejo oblačila in obuvala v garderobne omarice.
Učenci ob prihodu v učilnico odložijo svoje stvari ob stol in mizo, ki jim je dodeljena. Učenci
se ne presedajo na druga mesta.
1. junija učenci 4. in 5. r. (ter 3. junija učenci 6., 7., 8. r.) oddajo izjavo o zdravstvenem stanju
otrok razredničarki ob prihodu v šolo. (Nekateri starši so izjavo že poslali preko elektronske
pošte pomočnici ravnateljice.)
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4. POTEK DELA V ŠOLI
ORGANIZACIJA POUKA
UČILNICE
Vsi učenci od 1. – 5. razreda imajo pouk v matični učilnici.
Učenci od 6.-9. razreda imajo pouk v spremenjeni obliki. Ves čas bodo v izbrani matični
učilnici in sicer:
Razred
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b

Razrednik
Suzana Oroz
Tomaž Jenko
Tina Brilej
Darja Zaplotnik
Andrej Flajnik
Rok Jamnik
Katarina Czerny
Peter Lipavšek

Učilnica razreda
Učilnica TJA 1, št. 86
Učilnica SLO 2, št. 74
Učilnica TJA 1, št. 85
Učilnica SLO 2, št. 75
Učilnica ZGO, št. 40
Učilnica MAT, št. 26
Učilnica GEO, št. 41
Učilnica BIO/NAR, št. 27

Predmetni pouk se torej od 6. razreda dalje organizira v novo dodeljeni matični učilnici za
posamezni oddelek. Učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji
(skladno z urnikom pouka in organizacijo dela; izjema so izbirni predmeti). Ure športa se
bodo izvajale večinoma na zunanjih površinah šole, v naravi, z upoštevanjem vseh navodil
NIJZ.
V učilnicah so:
- umivalniki s tekočo vodo,
- podajalniki papirnatih brisač,
- koši za smeti,
- razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%),
- izobešeni plakati s splošnimi higienskimi ukrepi in ostala infografika.
 Razkuževanje je že pri vhodnih vratih, sicer pa morajo učenci redno skrbeti za redno
in ustrezno higieno rok (umivanje z vodo, milom) ter higieno kašlja.
 Učenci v učilnicah sedijo vedno na istih mestih. Sedežni red se ohranja ves čas
trajanja ukrepov, učitelji učencev ne presedajo. Pri morebitnih stikih poskušajo
upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 m.
 Pouk poteka po urniku, ki je veljal do 16. 3. 2020, po potrebi z občasnimi
spremembami. Učitelj si sam organizira pouk in določi čas trajanja dejavnosti (učnih
ur) ter odmorov, ko je z učenci v isti učilnici več zaporednih ur. Menjave učiteljev se
izvajajo ob točno določenih urah glede na urnik. Učenci ne prehajajo iz ene v drugo
učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj, razen v določenih primerih
(TJA, SLJ, MAT, izbirni predmeti).
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 Učenci si med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo šolskih potrebščin.
 Prenos virusa je možen preko različnih predmetov, tudi preko papirja. Priporočljivo
je, da morebitno tiskano učno gradivo učencem deli in pobira učitelj, ki si je pred tem
umil ali razkužil roke. Priporoča se, da vrnjene/oddane pisne izdelke učitelj pred
popravljanjem vsaj 1 dan hrani na varnem mestu. Nasvet temelji na preživetju virusa
na različnih površinah. Svetuje se, da tudi ravnanje z ostalim gradivom, vključno s
knjižničnim gradivom, v času epidemije COVID-19 smiselno priredimo skladno z
navodilom za knjižnice, dosegljivo na spletni strani NIJZ.
 Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se učenci čim manjkrat dotaknejo
kljuke. Pred začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s
papirnato brisačo, prepojeno z razkužilom.
 Pred poukom se učilnica temeljito prezrači. Po vsaki šolski uri - med vsakim
odmorom - učitelj, ki je izvedel predhodno uro in odhaja iz učilnice, izvede vsaj
kratkotrajno zračenje učilnice.
 Malica bo organizirana kot običajno od 9.15. do 9.35. Učenci malicajo v učilnicah.
Pred hranjenjem si umijejo roke, očistijo mize z alkoholnimi robčki ali papirnato
brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70 % do 80% etanol) in naredijo
pogrinjek z brisačo za enkratno uporabo. Prav tako to storijo po jedi. Malico pripelje
in odpelje dežurni učitelj. Dežurstvo učencev je v času teh ukrepov ukinjeno, seveda
pa morajo učenci počistiti svoje mesto. Malico razdeli učitelj, ki si pred tem temeljito
umije/razkuži roke. Med malico so učitelji ves čas prisotni v učilnici. Učitelj, ki je
predhodno izvajal pouk, ostane v učilnici tudi med malico. Učitelj, ki nadaljuje
naslednjo uro s poukom, pride v učilnico 5 minut prej, da se lahko učitelja zamenjata.
Učenci naj si pred in po končanem hranjenju umijejo roke z vodo in milom.
 Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska
malica. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče –
posamezno in izmenjaje. Pri odhodih na stranišče mora dežurni učitelj v vsakem
nadstropju paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča. Tudi v toaletnih
prostorih so učenci dolžni upoštevati medsebojno razdaljo. Okna v toaletnih
prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo. Dopoldanska
čistilka na šoli pregleda stranišča po glavnem odmoru ob cca 9.40 ter ob cca 12.10 in
razkuži kljuke na vratih stranišč, umivalnike ter pipe. Po potrebi poskrbi za čistočo v
straniščih.
 Učitelj poskrbi, da se tudi na zunanjih površinah učenci ne družijo z drugimi
skupinami. Učitelj se sam odloči, kdaj bo z učenci izvajala pouk ali rekreativne
dejavnosti na prostem. Priporočeno je, da se večina pouka izvaja na prostem. Ko
odhaja skupina na zunanje površine, naj učitelj/spremljevalec poskrbi, da se učenci
ne srečujejo med seboj na hodnikih. Enako velja za prihajanje nazaj v učilnice. Dve
skupini istega oddelka lahko na prostem izvajata pouk skupaj ob upoštevanju
varnostne razdalje. Pri tem si učitelja med seboj pomagata.
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 Otroška igrala se na šolskih igriščih uporablja le, če gre za igrala, ki so namenja zgolj
uporabi šole in do njih ne dostopajo zunanji uporabniki ter je zagotovljeno
razkuževanje med uporabo različnih skupin otrok. Pripravi se razpored uporabe igral,
tako da posamezni razred oz. učna skupina na določen dan uporablja eno ali več igral,
na koncu dne se jih razkuži in naslednji dan lahko uporablja ta igrala drug razred.
 Pouk v računalniških učilnicah se, razen za demonstracije, ne bo izvajal zaradi težav
pri zagotavljanju ustreznega razkuževanja površin. Računalnik v učilnici uporabljajo
zgolj učitelji. V izrednih primerih, ko se bomo odločili za uporabo računalniške
učilnice (npr. učna pomoč), bomo tam zagotavljali ustrezno razdaljo med učenci.
Posamezen računalnik bo uporabljal zgolj en učenec. Vse površine, ki se jih učenci v
računalniški učilnici dotikajo (npr. tipkovnica, miška, miza, ekran…) je potrebno po
uporabi razkužiti. Miška in tipkovnica bosta ovita s prozorno folijo, ki se po uporabi
odstrani.

ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA in organizacija deljenja kosila
Učitelji podaljšanega bivanja vsak s svojo skupino postavijo pravila, priporočijo igre v učilnici
ter igre na zunanjih površinah. Učenci se lahko igrajo tako, da se med seboj ne rokujejo,
dotikajo. Po vsaki skupni igri, kjer rokujejo z istimi predmeti, si učenci umijejo roke.
Predmete / igrače / igrala po uporabi razkužijo.
Kosilo
Skupine PB odhajajo na kosilo po spodnjem razporedu. Učenci predmetne stopnje bodo šli
na kosilo v času med 13.20 in 14.00 - odvisno od urnika. Kadar bo v jedilnici več učencev kot
je priporočljivo, jih bomo razporedili v gospodinjsko učilnico. Dežurni učitelji bodo poskrbeli
za varnost, higieno in razkuževanje.
Čas
12.10-12.30
12.30-12.55

Skupina
1. a
1. b
Učenci, ki zaključijo ob 12. uri.

Čas
13.00-13.20
13.20-13.35
13.40-14.00

Skupina
Vozači + 4., 5. r.
2. a + 2. b
3. a + 3. b

* Učencem od 1. do 9. r. priporočamo, da čim prej po pouku odidejo domov.
Od 3. 6. 2020 priporočamo naslednji razpored prihajanja na kosilo:
Učenci od 6. do 9. razreda gredo na kosilo 5 minut pred koncem pouka, če imajo pouk do 13.
ure. Tisti učenci, ki nimajo kosila, ostanejo v učilnici do zvonjenja.
Učenci 3., 4., 5 razreda, ki gredo po pouku domov ter vozači, gredo na kosilo ob 13.10.
V času med 12.55 in 14.00 pomagajo dežurni učitelji v jedilnici pri usmerjanju učencev,
razkuževanju miz in stolov.
V primeru, da nastane v jedilnici gneča, se učence usmeri še v gospodinjsko učilnico.
Opomba: Prihajalo bo do dnevnih razlik v prihodu na kosilo, zato bodo v jedilnici za red in varnost ves
čas skrbeli dežurni učitelji.

Učenci PB si pred odhodom na kosilo v učilnici temeljito umijejo roke z vodo in milom. V
jedilnico pridejo v koloni, kjer ohranjajo varnostno razdaljo. Hodijo po desni strani.
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Prevzem kosila nadzorujejo učitelji PB in dežurni učitelji.
Skupina ima določen čas prihoda in odhoda iz jedilnice. Učenci, ki pojedo, počakajo celo
skupino, da skupaj zapustijo jedilnico. Vsak učenec poskrbi za čistočo mize, kjer sedi (s
papirnato brisačo pobriše površino mize in stola). Za vsako skupino bo dežurni učitelj pred
prihodom naslednje skupine razkužil vse površine (mize, stole).
V primeru ustreznega vremena (ne sme biti prevroče), je lahko posamezna skupina ves čas
na zunanjih površinah. Ob 15.30 vsi učitelji (ki še imajo učence v svoji skupini) z otroki
pridejo na šolsko dvorišče, atletsko igrišče ali zelenico. Učitelji učencem posameznih skupin
določijo prostor, kjer se lahko gibljejo. Otroci različnih skupin se med seboj ne smejo
združevati. Tudi na prostem mora učitelj zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 – 2,0 m.
Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:
- Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo, ker so več zunaj, npr. za primer
hladnega/vročega vremena.
- Plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna
kontaminacija umivalnika.
- Sredstvo za zaščito pred soncem (v prvi triadi).
Naloge dežurnega učitelja v času PB
- Dežurni učitelj ima seznam učencev in urnik učiteljev PB.
- Komunicira z učitelji PB o prihodu staršev.
- Dežurni učitelj pokliče učitelja PB, slednji na vhod napoti učenca. Starši ne vstopajo v šolo.
Starši skrbijo za ohranjanje varnostne razdalje (1,5 m), ko čakajo na prihod svojega otroka.
- Ko učitelj PB zapusti šolske prostore in se s skupino odpravi na površino na prostem (ki mu
je dodeljena), o tem obvesti dežurnega učitelja.
- V kolikor se skupina PB ob prihodu starša nahaja zunaj, dežurni učitelj starša napoti do
dotične površine, kjer starši prevzamejo učenca.

ŠOLSKA KUHINJA
V jedilnici bo postrežen le obrok kosila. Vsi učenci si morajo umiti roke v skladu s protokolom
umivanja v jedilnici.
Kosilo bo potekalo v več skupinah v jedilnici in v jedilnico spremenjeni gospodinjski učilnici,
saj je zaradi še vedno obstoječih protokolov higiene, število mest v jedilnici premajhno,
omejeno. Skupine, ki bodo na kosilu, se bodo porazdelile jedilnici kot enotna skupina.
Odrasla oseba, dežurna v jedilnici, bo poskrbela za pravo medosebno razdaljo in
onemogočila mešanje skupin.
Osebje kuhinje bo hrano izdalo izza zaščitnega stekla z ustrezno zaščitno masko. Poskrbelo
bo za ustrezno vsakodnevno higieno - čiščenje površin in prostorov. Z živili bodo ravnali
skladno s sistemom HACCAP.
V jedilnici bo z označbami opredeljen prostor gibanja: enosmerni prihod in odhod iz jedilnice
z upoštevanjem prave medsebojen razdalje v izmeri 1,5–2 m.
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Med izmenjavo skupin bo cca 5 minut odmora, da se jedilnica prezrači in mize ustrezno
počistijo.
PRIPOROČILA PRI UŽIVANJU HRANE pri malici in kosilu
 Učenci umijejo roke pred in po uživanju hrane.
 V jedilnici učenci sledijo talnim oznakam 1,5 metra razdalje, kjer se premikajo naprej
le v primeru, ko se prostor pred njimi sprazni.
 Kosilo se deli v prisotnosti učitelja in kuharja.
 Kruh pri kosilu deli izključno osebje šolske kuhinje.
 Malica in kuhinjski pribor se dostavi v učilnice ustrezno zaščiteno.
 Sadje in zelenjava sta skrbno oprana.
 Češnje, jagode, jagodičje in ostalo drobno sadje ali zelenjava so pripravljeni za učence
porcijsko – npr. v posebnih posodicah.
 Šolsko sadje ni več na voljo prosto v košarah oz. posodah na hodniku, ampak ga delijo
kuharji.
 Malico v učilnicah deli izključno učitelj.
 Učenec pred malico razkuži /očisti mizo in si mizo zaščiti s prtičkom za enkratno
uporabo.

ODHOD DOMOV
Učenci po pouku odidejo domov v spremstvu staršev ali sami ali odidejo na šolski avtobus
skupaj z dežurnim učiteljem.
 Po učence, ki so v podaljšanem bivanju (PB), prihajajo starši ob urah, ki so jih navedli
na začetku šolskega leta.
PRIPOROČAMO, da v mesecu juniju prihajajo starši po otroka prej kot običajno, če imajo to
možnost.
V primeru sprememb, ko gre npr. otrok sam domov, morajo starši napisati v beležko, kdaj bo
šel otrok domov, da bodo učitelji v PB to vedeli in ne bo prihajalo do zapletov.
 Ker bo šola zaprta, povedo starši/skrbniki/stari starši dežurnemu učitelju pri glavnem
vhodu, po koga so prišli. Dežurni učitelj pokliče v oddelek PB in učitelju PB pove,
kateri učenec gre domov, ker so ga prišli iskat. Za oddelke PB, ki bodo na zunanjih
površinah, bodo na vhodnih vratih oznake, kje se posamezni oddelek PB nahaja.
 Šolski avtobus bo vozil po programu. Dežurni učitelj ob 13. uri zbere vozače, jih
odpelje na kosilo, nato pa pospremi na šolski avtobus, ki vozi ob 13.30. Prav tako
zbere dežurni učitelj vozače, ki gredo na avtobus ob 15.00 - zberejo se ob 14.30 pred
vhodom šole na dvorišču. Za šolarje vozače, ne glede na starost, in za šoferje velja
obvezna uporaba maske.
Izvajalci prevoza šolarjev upoštevajo vse splošne ukrepe za zaščito pred okužbo z novim
korona
virusom
Preprečevanje
okužbe
z
virusom
SARS-CoV-2:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.
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 Voznik pravilno nosi masko, ki prekrije nos in usta in jo menja po potrebi oziroma vsaj
na 2 do 3 ure. V voznikovih vratih vozila naj bo nameščeno razkužilo za roke.
 Voznik si pred vstopom v vozilo razkuži roke.
 Dokler ni fizične pregrade med voznikom in potniki, naj nosi kirurško masko tipa IIR,
oz. ustrezno osebno varovalno opremo.
 Maske se med nošenjem ne sme dotikati, ker bi na ta način lahko prišlo do
onesnaženja rok in prenosa okužbe na druge predmete in osebe.
Šolarji
 Med prevozom nosijo masko, ki prekrije nos in usta.
 Poučeni morajo biti o njenem pravilnem nošenju in ravnanju z njo.
 Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga odrasla
oseba.
 Med nošenjem se maske ne dotikajo.
 Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke.
 Poučeni morajo biti o pravilnem razkuževanju rok.
 Razkužilo zagotovi prevoznik.
Razdaljo med osebami bodo vzdrževali zaposleni na šoli do 24. 6. 2020
 Šolarji čakajo na vstop v vozilo tako, da je med njimi razdalja vsaj 1,5 m.
 Razdalja med šolarji je lahko manjša od 1,5 metra, če je med njimi fizična pregrada
(npr. med vrstami avtobusa, kombija) oziroma, če so iz istega gospodinjstva.
 Izvajalec prevoza naj označi sedeže, na katerih je dovoljeno sedeti.
Opomba: Glede na epidemiloško situacijo se bodo ukrepi spreminjali.
Čiščenje, razkuževanje ter zračenje vozila
Po končani vožnji je treba vozilo temeljito prezračiti in pred začetkom naslednje vožnje
razkužiti vse površine, s katerimi so bili šolarji lahko v stiku (kljuke vrat, prijemala in
naslonjala za roke in glavo, varnostni pasovi, okna zaradi morebitnega naslanjanja nanje.
Enkrat dnevno je treba vozilo v celoti temeljito očistiti ter razkužiti vse površine, s katerimi so
bile osebe v stiku (kljuke vrat, prijemala in naslonjala za roke in glavo potnikov, okna zaradi
morebitnega naslanjanja nanje, varnostni pasovi, volan, prestavna ročica, gumbi...).
Navedena navodila so podana s higienskega vidika.
ŠPORTNA DVORANA
V času odprtja šol in epidemije Covid-19 zaposleni in učenci OŠ Medvode večinoma ne
priporočamo uporabe športne dvorane, ker so v popoldanskem času v njej zunanji
uporabniki. V izjemnih primerih, ko se dvorana uporabi, je potrebno poskrbeti za vse
preventivne ukrepe (nadzor nad higieno učencev, umivanje rok in temeljito razkuževanje
športnih pripomočkov).
Učenci izvajajo pouk športa na novem atletskem igrišču. V skladu z razporedom športnih ur
se lahko uporabljajo tudi zelenice in druge površine na prostem oz. v okolici šole.
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NOV NAČIN OBRATOVANJA ŠOLSKE KNJIŽNICE
Od 18. maja 2020 izposoja knjig ni možna. Učenci vračajo knjige po protokolu, napisanem na
vratih knjižnice. Prosimo za razumevanje in potrpežljivost ob obisku šolske knjižnice. V šolsko
knjižnico vstopajo učenci posamezno. Vstopajo le, če so si razkužili roke in če upoštevajo
varnostno razdaljo 1,5m. Učenci 9. razreda obvezno nosijo zaščitno masko.
Zaenkrat ne bo mogoče:
- prosto gibanje po šolski knjižnici,
- dostop do polic in gradiva,
- uporaba računalnika.
Gradivo, ki ga bodo učenci vrnili pri izposojevalnem pultu, ga bo knjižnica postavila v 7dnevno karanteno.
Vse omejitve so začasne in jih bomo skladno s priporočili NIJZ in takrat, ko bomo zagotovili
varno uporabo, tudi opustili.

ČIŠČENJE PROSTOROV
V času izvajanja pouka je potrebno šolske prostore redno čistiti in razkuževati. Najmanj
enkrat dnevno je potrebno temeljito čiščenje prostorov, kjer se nahajajo učenci, učitelji in
ostalo osebje. V prostorih, ki niso stalno v uporabi, se razkuži površine in predmete, ki se jih
pogosteje dotika.
Koši za smeti bodo izpraznjeni vsaj 1-krat na dan.
Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, potezne
vrvice v sanitarijah…) se razkužijo večkrat dnevno.
Upošteva se priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih
ustanov, ki so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-inrazkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval

5. UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19
V primeru suma z okužbo pokličemo starše, da učenca pridejo iskat. Do takrat se otroka
osami v sobi za izolacijo. Zaposleni pa mora takoj domov in obvesti svojega osebnega
zdravnika. Tako starši kot zaposleni morajo o potrjeni okužbi takoj obvestiti šolo. Podrobna
navodila o postopkih so navedena na 12. in 13. strani Higienskih priporočil za izvajanje pouka
v osnovni šoli (NIJZ, 8. 5. 2020).
V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje celotne
šolske stavbe.
Ravnatelja o potrjenem primeru COVID-19 obvesti epidemiološka služba. Ravnatelj ukrepa
v skladu z navodili regijskega epidemiologa. Ravnatelj obvesti MIZŠ.
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V primeru, če ravnatelja o sumu ali o potrjenem primeru COVID-19 pri učencu ali v družini
/gospodinjstvu učenca obvestijo starši, se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z regijskim
epidemiologom. V primeru potrjene bolezni COVID-19 pri učencu, ravnatelj obvesti MIZŠ.
V primeru, če ravnatelja opozori zaposleni, da obstaja sum ali je test potrdil COVID-19 pri
zaposlenem oz. pri članu njegove družine/gospodinjstva, se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih
posvetuje z regijskim epidemiologom. V primeru potrjene bolezni COVID-19 pri zaposlenem,
ravnatelj obvesti MIZŠ.
Obveščanje v zdravstveni službi poteka tako:
Zdravnik, ki je pri pacientu potrdil okužbo s COVID-19, obvesti regijskega epidemiologa, ki
potem kontaktira vodstvo šole, izvede epidemiološko preiskavo in predlaga nadaljnje
ukrepe.
Osnovne informacije o COVID-19 Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen
2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni,
povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim
počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja
zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma
lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah
s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen,
imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev
okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi
prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika
manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za
preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za
preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.
Vir: NIJZ
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