PROTOKOLI DELA V ČASU OD 25. MAJA DO PREKLICA
ZA 9. RAZRED
PRIHOD V ŠOLO od 8.20 do 8.30
-

-

vhodna vrata v šolo so odklenjena in odprta,
učenec vstopi v šolo sam z obrazno masko ali drugo zaščito (ruta, šal, …),
učenec si na vhodu razkuži roke,
v notranjih prostorih je potrebno upoštevati varnostno razdaljo,
učenec gre do matične učilnice za svojo skupini po stopnišču v drugo nadstropje:
o SLO 1 za 1 .skupino
o SLO 2 za 2. skupino
o MAT za 3. skupino
vrata učilnic in nihajna vrata so zjutraj odprta,
učitelj vsake skupine je na vratih učilnice od 8. 20 naprej,
pouk se začne ob 8.30,
starši do nadaljnjega ne vstopate v šolo.

V ponedeljek, 25. 5. 2020, bo pri vhodu v šolo od 8.20 dalje ravnateljica, ki skrbi za oddajo
izpolnjene in podpisane izjave staršev pred vstopom otroka v šolo (Priloga 1).
Pomočnik usmerja učence v avli in skrbi za razkuževanje rok.

POUK
Učenci:
-

v šolo naj prinesejo šolske potrebščine za posamezen dan glede na prilagojen urnik
(Priloga 2),
šolsko torbo lahko odnesejo domov (domače naloge in podobno),
preverijo vsebino peresnice (pisalo, radirka, ravnilo, …), saj izposoja potrebščin ni
dovoljena,
športne opreme ne potrebujejo,
copat ne bodo potrebovali (učenci bodo v razredih obuti, garderobnih omar ne bodo
uporabljali – oblačila bodo imeli na sosednjem stolu),
gredo med poukom lahko na toaleto posamično, po eden iz skupine
naj imajo s seboj stekleničko za vodo, ki jo lahko ponovno napolnijo v šoli,
s poukom zaključijo ob 12.00 in gredo na kosilo oziroma domov.
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DOPOLDANSKA MALICA med 10.10 in 10.30
Higienski protokol med malico:
- učenci 9. razreda malicajo v jedilnici,
- pred odhodom iz razreda si umijejo/razkužijo roke,
- učence v jedilnico pospremi učitelj, ki je imel z njimi pouk
- na stopnišču in hodnikih upoštevamo varnostno razdaljo in zaščitimo obraz,
- ob prihodu v jedilnico vsak učenec posebej na liniji prevzame svojo malico, jo položi na
pladenj in jo odnese do svojega prostora,
- za upoštevanje protokola v jedilnici skrbi vodja prehrane in kuharice,
- učitelj ima v času malice kratek odmor,
- učitelj, ki ima pouk od 10.30 naprej, mora biti v učilnici ob 10.20,
- po malici učenci odnesejo pladenj in se vrnejo na svoje mesto,
- medtem vodja prehrane/kuharica s pršilko razprši po mizah razkužilo,
- učenci mizo pobrišejo s papirnatimi brisačkami ,
- potem si umijejo roke z milom in toplo vodo ali jih razkužijo,
- na stranišče odhajajo posamezno,
- po vsakem prijemanju kljuk ali vrat in podobno si roke umijejo ali razkužijo

KOSILO od 12.00 do 12.30
Higienski protokol za jedilnico:
- po koncu pouka učitelj pospremi svojo skupino do jedilnice,
- v jedilnici ostane dežurni učitelj (po razporedu),
- mize predhodno razkužijo čistilke,
- učenci v jedilnico vstopijo s šolskimi torbami,
- učenci si takoj ob prihodu razkužijo roke oziroma si jih umijejo s toplo vodo in milom,
- ob varnostni razdalji gredo na linijo in si na pladnju prinesejo kosilo,
- ko pridejo na svoje mesto, odložijo šolsko torbo in pojejo kosilo,
- po jedi pladnje odnesejo,
- medtem dežurni učitelj s pršilko razprši po mizah razkužilo,
- učenci vsak svojo mizo zbrišejo s papirnato brisačko,
- učenci vzamejo torbo in odidejo domov.

PREVOZ V ŠOLO IN NAZAJ
Na mestnem avtobusu se upoštevajo navodila prevoznika glede uporabe zaščitnih sredstev in
varnostne razdalje (Priloga 3).
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PREVZEM MASK
Vsak učitelj lahko v zbornici na mizi vzame 1 ali 2 pralni maski, za kateri skrbi sam.
Za vsak dan sproti bodo na voljo maske za enkratno uporabo, prav tako v zbornici na mizi. Pri
porabi bodite racionalni, ni jih potrebno jemati na zalogo, saj nam jih Civilna zaščita dostavlja
sproti.
Maske za enkratno uporabo bodo učencem na voljo v matični učilnici.

VSTOP V TAJNIŠTVO IN PROSTOR ZA MATERIAL
Potrebe po materialu, ki ga potrebujete, sporočite v tajništvo po e pošti ali telefonsko. Istočasno se
dogovorite tudi za način prevzema.
V tajništvo oz. prostor za material se vstopa posamezno in ob upoštevanju varnostne razdalje.
Starejši od 12 let morajo imeti zaščito obraza (maska, ruta, šal).
Če starši potrebujete dokumente iz šolske pisarne, nam to sporočite po elektronski pošti ali
telefonu. Ko bomo gradivo pripravili, vas bomo obvestili in se dogovorili za način prevzema ali
dostave.

IZOLACIJSKI PROSTOR (UČILNICA ZA GOSPODINJSTVO)
Če se učenec počuti slabo in kaže bolezenske znake, ki ustrezajo simptomom Covid-19, učitelj
obvesti tajništvo po telefonu. Nato učenca napoti pred tajništvo. Tajnica obvesti starše in učenca
pospremi do izolacijskega prostora, ki je v gospodinjski učilnici. Pri tem uporablja zaščitna sredstva
in upošteva varnostne protokole.
Starši so dolžni po otroka priti v najkrajšem možnem času. V vmesnem času je ob učencu odrasla
oseba.
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Priloga 1 – Izjava staršev

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo
ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19
Moj otrok ____________________________________________ (ime in priimek otroka)
1. v zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura,
kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska
oz. je bil v tem obdobju zdrav;
2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
3. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARSCoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok ostal
doma.
Kraj in datum:____________________________________
Podpis:__________________________________________
Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z
otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), 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.
Druženje otrok namreč poveča tveganje za okužbo otroka.
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
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Priloga 2 – Prilagojen urnik za 9. razred od 25. 5. 2020 naprej
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Priloga 3 – Navodila za vožnjo z avtobusom
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