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PREDVIDENI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-COV-2 GLEDE NA 

TRENUTNO EPIDEMIOLOŠKO SLIKO V DRŽAVI 

 

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma le izjemoma drugi 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. V šolo je potrebno vstopiti z zaščitno masko. 

Pomembno je upoštevati, da vaš otrok: 

 v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2, 

 da mu ni bila odrejena karantena, 

 da mu v zadnjih 14 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.  
 

Če vaš otrok zboli s spodaj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2  

pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi 

ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega 

zdravnika.  

V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja 

navodila prejeli od epidemiološke službe. 

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami  
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj 
ogroženi za težek potek bolezni.  

 

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 
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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 

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja 

okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom. 

 
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 in 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 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma 

razkuževanje rok, uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja. Zaprte 

prostore je treba zračiti večkrat dnevno. 

Vodstvo Osnovne šole Gradec 
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