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

Aktualni higienski ukrepi so podrobneje opredeljeni na spletni strani NIJZ v sklopu Vzgoja in 

izobraževanje v šolskem/študijskem letu 2021/2022:  

https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-2021/2022 

(podsklop Osnovna šola). 

 

O obveznih ukrepih, ki bodo potrebni zaradi epidemiološkega stanja in za preprečevanje 

širjenja okužbe s SARS-Cov-2 odloča Vlada RS Slovenije.  

Osnovna šola Gradec bo pri svojem delu upoštevala naslednje ukrepe:  

• V šolo bodo lahko vstopale le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci. 

Vsi, ki bodo vstopali v šolski prostor, bodo morali upoštevati predpisani protokol 

oziroma načrt gibanja po šoli. Pri vhodu v šolo bodo na vidnem mestu nameščeni 

razkužilo in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom. Šola bo vodila 

evidenco zunanjih obiskovalcev šole.  

 

• Šola bo obvestila starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če bo 

strokovni delavec šole v času pouka ugotovil, da se učenec ne počuti dobro, oziroma 

pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali druge bolezni, bo učenca 

odpeljal v poseben prostor in o tem obvestil starše oziroma skrbnike, ki bodo učenca 

odpeljejo domov. Šola bo pri tem smiselno upoštevala tudi Priporočila za ukrepanje v 

osnovnih šolah ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. V primeru 

potrjene okužbe s SARS-CoV-2 bo šola ravnala v skladu s priporočili in navodili.  

 

• Za zaščito pred okužbo bo potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo 

oziroma razkuževanje rok, uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje 

higiene kašlja. Zaprti prostori se bodo zračili vsak odmor.  
 

 

• Za izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe v času prihodov v šolo ter v času 

odmorov bo skrbel delavec šole. Pouk bo potekal po urniku, v matičnih učilnicah ali 

na prostem.  

 

• Malica bo organizirana v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja virusa (po 

možnosti v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka). Za učence bo organiziran prevzem 

kosil v jedilnici šole z določitvijo urnika oziroma števila učencev in dežurnih učiteljev, 

ki se bodo lahko sočasno nahajali v jedilnici.  

 

• Pri delovanju šolske knjižnice se bodo upoštevali higienski ukrepi za preprečevanje 

širjenja virusa.  

 

https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-2021/2022


• Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne bodo 

izmenjevali in ne izposojali oz. bomo poskrbeli, da se pred morebitno uporabo obvezno 

razkužijo.  
 

• Varstvo vozačev se bo izvajalo v skupinah učencev, ki se jim bo določil stalen prostor 

in delavec šole. Če to ne bo izvedljivo, mora biti med učenci – vozači različnih oddelkov 

v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja.  

 

• Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se bo izvajala ob 

upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.  

 

• Uporaba mask bo skladna z veljavnimi odloki, priporočili objavljenimi na spletni strani 

NIJZ (https://www.nijz.si/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-

cov-2) in z presojo pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa.  

 

• Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekajo v šoli izključno ob doslednem 

upoštevanju vseh ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo 

(telefon, video). 


