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Dopolnilo hišnega reda OŠ Šentvid v razmerah povezanih s  Covid -19 je pripravljen na 

podlagi: 

- okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020 in  

- dokumenta NIJZ - Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence 

prve triade in devetošolce) v času epidemije COVID-19 z dne  8. 5. 2020, 

- okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020 

- Higienskih priporočil za izvajanje pouka v Osnovni šoli (za učence prve triade in 

devetošolce) v času epidemije COVID -19 (NIJZ, 8. 5. 2020) 

- Sklepa RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020 z dne 5. 5.  2020 (Priloga I tem 

Pravilom) 

- Sklepa RSK Ministrstva za zdravje – področje pediatrije, z dne 30. 4. 2020 (Priloga II 

tem Pravilom) 

- Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oziroma v 

oddelku za učence 1. triade v OŠ (ZRSŠ, št. 091-13/2020-1 z dne 8.5.2020). 

- Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 (MIZŠ, 

ZRSS; NIJZ, avgust 2020) 

V šolskem letu 2020/2021 bomo pouk izvajali v skladu z navodili NIJZ in priporočenim 

modelom izobraževanja s strani MIZŠ. Pouk bomo zaradi varnostnih ukrepov izvajali v 

matičnih učilnicah oddelka. Dnevi dejavnosti se bodo izvajali v šoli oziroma na 

destinaciji, kjer bomo predhodno preverili spoštovanje varnostnih priporočil (CŠOD, 

muzeji..) ali v naravi. Enako velja tudi za izvedbo šol v naravi. 

V primeru navodil NIJZ, da je potrebno pouk izvajati na daljavo bomo upoštevali vsa navodila 

in  s pomočjo IKT tehnologije izpeljali načrtovan program dela. Vse dneve dejavnosti bomo v 

tem primeru izvajali na daljavo. 

 

 



 
 

 
 

PRAVILA RAVNANJA ZARADI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI  

1. Uvodna pojasnila  

Šola je odgovorna, da v razmerah, povezanih s COVID 19 v največji možni meri poskrbi za 

vzgojno-izobraževalni proces znotraj šole ter druge organizirane dejavnosti izven šole v skladu 

z navodili in glede na priporočila pristojnih inštitucij. Učenci šole, zaposlen in starši so dolžni 

upoštevati posebej prilagojen Hišni red OŠ Šentvid. Hišni red velja za učence, ki bodo vstopali 

v zaprte šolske prostore ter starše in druge obiskovalce, ki bodo vstopali v zaprte šolske 

prostore le po predhodnem dogovoru ali vabilu. 

 V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe:  učenci, zaposleni ali obiskovalci (po predhodnem 

dogovoru). Vsi, ki vstopajo v šolo, upoštevajo predpisani protokol ravnanja in gibanja. Šola 

vodi evidenco zunanjih obiskovalcev. 

 

2. Splošni higienski ukrepi 

Vsi, učenci in zaposleni, so glede na priporočila NIJZ-ja dolžni dosledno upoštevati in izvajati 

splošne higienske ukrepe: 

 

 higiena umivanja rok: redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. z namenskim 

razkužilom za roke; 

 higiena kašlja: preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim 

robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava; papirnat robček po vsaki uporabi 

odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo; 

 sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju 

kože; 

 umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v 

ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje 

stopnišča ali po dotikanju drugih površin; 

 ne dotikajo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami; 

 upošteva se zadostna medosebna razdalja, vsaj 1,5 do 2 metra; 



 
 

 
 

 zaprte prostore se večkrat dnevno temeljito prezrači;  

 podajalniki razkužil/razkužila so nameščeni ob vstopu v šolo, v jedilnici, učilnicah in  

sanitarijah. Na več vidnih mestih so izobešene infografike s splošnimi higienskimi 

ukrepi.  

 

3. Obravnava primera s sumom na covid-19  

Če se učenec počuti slabo in kaže bolezenske znake, ki ustrezajo simptomom Covid-19, 

učitelj obvesti tajništvo po telefonu. Učenec sam zapusti učilnico in počaka na prihod tajnice 

na klopci pred učilnico. Vrata učilnice v tem času ostanejo odprta. Tajnica preveri 

temperaturo in v primeru povišane ga opremi z obrazno masko in obvesti starše ter učenca 

pospremi do prostora pred tajništvom. 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. Ob prihodu pred šolo telefonsko obvestijo tajništvo in na otroka počakajo 

pred šolskim vhodom.  

Če se pri učencu potrdi okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnateljico šole. Šola o tem 

obvesti NIJZ. NIJZ vodi protokol ravnanja.  

Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče 

izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti ravnateljico. 

Ravnateljica ali druga pooblaščena oseba o primeru obvesti NIJZ, ki začne s protokolom 

ravnanja. 

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s COVID-19, se temeljito očisti in izvede 

dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači. 

 

 

4. Komunikacija s starši 

Starši v šolski prostor ne vstopajo. Govorilne ure in pridobivanje informacij opravijo po telefonu 

ali po drugih komunikacijskih kanalih (elektronska pošta, videoklici…). 

Osebna komunikacija staršev s šolo je možna samo v izjemnih primerih in po predhodnem 

dogovoru z vodstvom šole. 



 
 

 
 

 

5. Šolska knjižnica  

Za knjižnico veljajo ukrepi uporabe knjižničnega gradiva za knjižnice v skladu z navodili NIJZ.  

 V šolski knjižnici je med odmori lahko naenkrat le en zdrav učenec ali učitelj. 

 Med poukom je v šolski knjižnici lahko en oddelek. 

 Vsi obiskovalci šolske knjižnice morajo upoštevati higieno kašlja in kihanja.  

 Vrnjeno gradivo bo 48 ur v karanteni in ta čas ne bo dostopno.pred iskanjem knjig na 

policah si učenci obvezno razkužijo roke z razkužilom, nameščenim ob vhodu v 

knjižnico.  

 

 

 

 

 

Ta pravila je sprejela ravnateljica OŠ Šentvid.  Pravila pričnejo veljati 1. 9. 2020 in veljajo do 

preklica. 

V času uporabe teh pravil se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko 

začasno smiselno spremenijo. Sprejem in sprememba pravil hišnega reda je v pristojnosti 

ravnateljice šole. 

 

 

 

PROTOKOLI DELA PO MODELU B ZA RAZREDNO STOPNJO 

OD 1. 9. 2020 DO PREKLICA 

 

JUTRANJE VARSTVO od 6.30 do 8.00  

- Vhodna vrata so odklenjena in odprta 
- Učenec  vstopi v šolo sam 
- Na vhodu razkuži roke 
- Upošteva varnostno razdaljo 



 
 

 
 

- Jutranje varstvo izvajamo na hodniku in v učilnicah 1. in 2. razreda, pri čemer so 
učenci 2. a na hodniku, ostali pa v matičnih učilnicah.  

- Od 7.00 izvajamo jutranje varstvo za učence od 3. razreda naprej na hodniku in 
učilnicah v 1. nadstropju, pri čemer so učenci v matičnih učilnicah. 
 

 

PRIHOD V ŠOLO od 8.00 dalje 

- vhodna vrata v šolo so odklenjena in odprta, 
- učenec vstopi v šolo sam, 
- učenec si na vhodu razkuži roke, 
- v notranjih prostorih je potrebno upoštevati varnostno razdaljo, 
- učenec gre do matične učilnice,  
- vrata učilnic in nihajna vrata so zjutraj odprta, 
- učitelji so na hodnikih oziroma v učilnicah glede na razpored dežurstev (priloga), 
- učitelji, ki imajo pouk 1. šolsko uro, so v razredu ali na hodniku od 8.00, 
- pouk se začne ob 8.15, 
- starši do nadaljnjega vstopajo v šolo le po predhodnem dogovoru. 

 

Zadolženi učitelji: po razporedu za jutranje varstvo in dežurstvo (priloga dežurstva) 
 

 

POUK 

Pouk poteka po urniku, ki velja od 1. 9. 2020, kar vključuje tudi neobvezne izbirne predmete.  

Učenci: 

- v šolo prinesejo šolske potrebščine glede na urnik, 
- prinesejo tudi športno opremo,  
- se bodo pred poukom preobuli, zato potrebujejo copate,  
- bodo šolske torbe lahko nosili domov, 
- gredo na toaleto lahko posamično eden iz razreda, 
- po končanem pouku učitelj razprši razkužilo, učenci pobrišejo svojo mizo in stol. 

 

DOPOLDANSKA MALICA  

Malica je za učence 1. razreda v učilnicah, kamor jo prinesejo kuharice.  

Pri malici učitelj poskrbi za upoštevanje higienskega protokola: 

- učenci z miz pospravijo šolske stvari 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mize 
- učenci mize pobrišejo s papirnatimi brisačkami 



 
 

 
 

- umijejo si roke z milom in toplo vodo 
- iz papirnatih brisačk si naredijo pogrinjek 
- učitelj si razkuži roke in razdeli malico  
- po malici učenci pospravijo mizo 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mizo 
- učenci mizo pobrišejo s papirnatimi brisačkami  
- potem si umijejo roke z milom in toplo vodo 
- na stranišče odhajajo posamezno, roke si umijejo z milom in toplo vodo na stranišču 
- ko se vrnejo v učilnico si roke ponovno umijejo ali razkužijo 

Po končani malici učitelj odpelje voziček na hodnik, od koder ga v kuhinjo odpelje čistilka. 

Učenci 2. in 3. razreda malicajo v jedilnici, kamor gredo z razredničarkami. Učenci si pred 

malico umijejo roke s toplo vodo in milom. Učitelj jim razdeli malico in ob tem upošteva 

varnostne ukrepe.  

Po malici čistilke pobrišejo in razkužijo jedilnico. 

 

Učenci 4. in 5. razreda malicajo v učilnicah. 

Pri malici učitelj poskrbi za upoštevanje higienskega protokola: 

- malico prinesejo v učilnico dežurni učenci, ki si predhodno umijejo roke s toplo vodo 
in milom, 

- učenci z miz pospravijo šolske stvari, 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mize, 
- učenci mize pobrišejo s papirnatimi brisačkami, 
- umijejo si roke z milom in toplo vodo, 
- iz papirnatih brisačk si naredijo pogrinjek, 
- učitelj si razkuži roke in razdeli malico , 
- po malici učenci pospravijo mizo, 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mizo, 
- učenci mizo pobrišejo s papirnatimi brisačkami, 
- potem si umijejo roke z milom in toplo vodo, 
- na stranišče odhajajo posamezno, roke si umijejo z milom in toplo vodo na stranišču, 
- ko se vrnejo v učilnico si roke ponovno umijejo ali razkužijo, 
- po končani malici košare v kuhinjo odnesejo dežurni učenci, 

 

KOSILO  

Učenci 1. razreda jedo kosilo v učilnicah, vsi ostali pa v jedilnici. 

Učenci 2. in 3. razreda gredo na kosilo po končani 4. šolski uri ob 11.50 in imajo kosilo do 

12.20, ko nadaljujejo s poukom, če imajo še 5. šolsko uro. 



 
 

 
 

Učenci 4. in 5. razreda gredo na kosilo ob 12.25 kadar imajo 5 ur pouka. Na kosilo jih 

spremlja učitelj, ki jih uči 5. uro. Ob 12.35 jih v jedilnici prevzame učitelj podaljšanega 

bivanja. Kadar imajo 6 ur, gredo na kosilo po 6. uri.  

 

Higienski protokol za jedilnico: 

- v jedilnici lahko pri omizju sedijo le učenci enega oddelka, 
- zagotoviti je potrebno razdaljo najmanj 1,5 m do omizja drugega oddelka,  
- v jedilnici je vodja prehrane, 
- mize predhodno razkužijo čistilke, 
- 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, 
- po jedi pladnje odnesejo, 
- pladnji gredo v razkuževanje, 
- učenci si umijejo roke in z učiteljem odidejo v razred. 

 

POPOLDANSKA MALICA  

Malico v kuhinji prevzame učitelj in jo ob dogovorjeni uri razdeli učencem, ki so nanjo 

naročeni. Učitelji in učenci upoštevajo higienska priporočila, kot pri dopoldanski malici in 

kosilu. 

 
UPORABA ŠOLSKEGA IGRIŠČA  

Šolsko igrišče v dogovoru z Gimnazijo Šentvid za pouk športa in podaljšano bivanje do 14. 

ure uporabljamo izmenično na 2 tedna. Izjema je otroško igrišče, ki mora biti ločeno od  

atletske steze z markirnim trakom. Po 14. uri je uporaba za nas neomejena. V času PB so 

učenci do 15. ure v svojih matičnih skupinah na določenem delu igrišča. 

 

PREVZEM OTROK IZ PODALJŠANEGA BIVANJA 

Starši, ki pridejo po otroka sami (učenec ni vozač in ne odhaja domov samostojno), sporočijo 

receptorju na vhodu po koga so prišli in počakajo, da otrok pride iz šole. Prevzem otroka je 

možen od 13.00 ure naprej, saj imajo učenci najmanj do takrat pouk in kosilo.  

V kolikor bi v izjemnem primeru po otroka starši prišli prej, pred šolo pokličejo v tajništvo. 

Tajnica obvesti razrednika, ki učenca napoti proti izhodu šole. 

Učenci 1. in 2. razreda hodijo domov čez šolsko igrišče in ne skozi jedilnico. 

 



 
 

 
 

PREVOZ V ŠOLO IN NAZAJ 

Na šolskem avtobusu se upoštevajo navodila prevoznika glede uporabe zaščitnih sredstev in 

varnostne razdalje. 

Šolski avtobus bo vozil po ustaljenem voznem redu. 

Na avtobusu naj se učenci držijo navodil, ki jih bodo dobili od voznika. 

Obvezna je tudi uporaba varnostnih pasov in obraznih mask. 

 
UPORABA ŠOLSKEGA IGRIŠČA  

Šolsko igrišče v dogovoru z Gimnazijo Šentvid za pouk športa in podaljšano bivanje do 14. 

ure uporabljamo izmenično na 2 tedna. Izjema je otroško igrišče, ki mora biti ločeno od  

atletske steze z markirnim trakom. Po 14. uri je uporaba za nas neomejena.  

 

UPORABA OBRAZNIH MASK, ŠALOV ALI RUT 

Obrazne maske morajo v šoli uporabljati učenci od 12. leta dalje oziroma od vključno 6. 

razreda in odrasli v skupnih prostorih (hodniki, sanitarije, … ). Prav tako je uporaba obraznih 

mask obvezna pri dejavnostih izven šole v zaprtih prostorih ter v avtobusih. Za mlajše 

učence je uporaba mask v skupnih prostorih priporočena. 

Za zaposlene bodo na voljo maske za enkratno uporabo, ki jih zagotovi šola in bodo na voljo 

v zbornici ali v tajništvu. Pri porabi bodite racionalni.  

Maske za učence zagotavljajo starši.  

 

VSTOP V TAJNIŠTVO IN PROSTOR ZA MATERIAL 

Potrebe po materialu se sporoča v tajništvo po e pošti ali telefonsko. Istočasno se dogovori  

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. 

 

RAVNANJE V PRIMERU SLABEGA POČUTJA OZ. SUMA NA COVID 

Če se učenec počuti slabo in kaže bolezenske znake, ki ustrezajo simptomom Covid-19, 

učitelj obvesti tajništvo po telefonu. Učenec sam zapusti učilnico in počaka na prihod tajnice 

na klopci pred učilnico. Vrata učilnice v tem času ostanejo odprta. Tajnica preveri 

temperaturo in v primeru povišane ga opremi z obrazno masko in obvesti starše ter učenca 

pospremi do prostora pred tajništvom. 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. Ob prihodu pred šolo telefonsko obvestijo tajništvo in na otroka počakajo 

pred šolskim vhodom.  

Prostor pred učilnico in pred tajništvom po odhodu otroka čistilke razkužijo. 

 

 

PROTOKOLI DELA PO MODELU B ZA PREDMETNO STOPNJO 

OD 1. 9. 2020 DO PREKLICA 

 

PRIHOD V ŠOLO 

- vhodna vrata v šolo so odklenjena in odprta, 
- učenec vstopi v šolo sam z obrazno masko, 
- učenec si na vhodu razkuži roke, 
- v notranjih prostorih je potrebno upoštevati varnostno razdaljo, 
- učenec gre do matične učilnice oziroma v primeru predure do učilnice, kjer ima takrat 

pouk, 
- vrata učilnic in nihajna vrata so zjutraj odprta, 
- učitelji so na hodnikih oziroma v učilnicah glede na razpored dežurstev (priloga), 
- učitelji, ki imajo pouk 1. šolsko uro, so v razredu ali na hodniku od 8.00, 
- pouk se začne ob 8.15, 
- starši do nadaljnjega vstopajo v šolo le po predhodnem dogovoru. 

 

Zadolženi učitelji: po razporedu za jutranje varstvo in dežurstvo (priloga dežurstva) 



 
 

 
 

 

POUK 

Pouk poteka v matičnih učilnicah po urniku, ki velja od 1. 9. 2020, kar vključuje tudi obvezne 

in neobvezne izbirne predmete. Pouk slovenščine, matematike in angleščine v 8. in 9. 

razredu poteka v manjših učnih skupinah.  

V vseh primerih organizacija pouka z mešanjem učencev različnih oddelkov, je v učilnici 

potrebno vzpostaviti tak sedežni red, da so učenci različnih oddelkov med seboj ločeni vsaj 

1,5 m. Po koncu ure je potrebno učilnico razkužiti, tako da učitelj razprši razkužilo, učenci pa 

pobrišejo svojo mizo in stol. 

Po koncu vsake ure športa učitelja športa na podoben način poskrbita za razkuževanje 

garderob. 

 

Učenci: 

- v šolo prinesejo šolske potrebščine glede na urnik, 
- prinesejo tudi športno opremo,  
- se bodo pred poukom preobuli, zato potrebujejo copate,  
- bodo šolske torbe lahko nosili domov, 
- gredo na toaleto lahko posamično eden iz razreda, 
- po končanem pouku učitelj razprši razkužilo, učenci pobrišejo svojo mizo in stol. 

 

DOPOLDANSKA MALICA   

Malica je za učence 6. in 7. razreda v razredih, kamor jo prinesejo dežurni učenci razen v 

primeru, ko imajo 2. uro pouk športa. V tem primeru malicajo v jedilnici, kamor gredo 

samostojno. 

 

Pri malici učitelj poskrbi za upoštevanje higienskega protokola: 

- učenci z miz pospravijo šolske stvari, 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mize, 
- učenci mize pobrišejo s papirnatimi brisačkami, 
- umijejo si roke z milom in toplo vodo, 
- iz papirnatih brisačk si naredijo pogrinjek, 
- učitelj si razkuži roke in razdeli malico, 
- po malici učenci pospravijo mizo, 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mizo, 
- učenci mizo pobrišejo s papirnatimi brisačkami, 
- potem si umijejo roke z milom in toplo vodo, 
- na stranišče odhajajo posamezno, roke si umijejo z milom in toplo vodo na stranišču, 
- ko se vrnejo v učilnico si roke ponovno umijejo ali razkužijo, 
- dežurni učenci košaro po malici odnesejo v kuhinjo. 



 
 

 
 

 

Učitelj, ki ima 2. uro pouk, je z učenci v razredu do 10.00.  

Dežurni učitelj je na hodnikih  po razporedu od 10.00 do 10.10 (priloga dežurstva). 
 

Učenci 8. in 9. razreda malicajo v jedilnici, kamor jih pospremi učitelj, ki je imel z njimi pouk 

2. uro. Ob tem upoštevajo varnostno razdaljo 1,5 m med oddelki. V jedilnici je dežurni učitelj 

po razporedu. Učenci si v jedilnici razkužijo roke, razkužilo bo na vsakem omizju.  

 

Po malici čistilke pobrišejo in razkužijo jedilnico. 

 

KOSILO  

Učenci gredo na kosilo:  

- po pouku, kadar imajo 5 ali 6 ur pouka, 
- po 6. uri, kadar imajo pouk še 7. uro, 

- po 6. uri, kadar imajo blok uro 7. in 8. uro. 

- sredi 6. ure, kadar imajo blok uro 6. in 7. uro, 

 

Higienski protokol za jedilnico: 

- v jedilnici lahko pri omizju sedijo le učenci enega oddelka, 
- zagotoviti je potrebno razdaljo najmanj 1,5 m do omizja drugega oddelka,  
- v jedilnici je vodja prehrane, 
- mize predhodno razkužijo čistilke, 
- učenci si takoj ob prihodu razkužijo roke oziroma si jih umijejo s toplo vodo in milom, 
- ob varnostni razdalji med oddelki gredo na linijo in si na pladnju prinesejo kosilo, 
- po jedi pladnje odnesejo, 
- pladnji gredo v razkuževanje, 
- učenci si umijejo roke in odidejo domov oziroma nadaljujejo s poukom. 

 

Zadnji učenci zapustijo jedilnico do 13.45. 

 

PREVOZ V ŠOLO IN NAZAJ 

Na mestnem avtobusu se upoštevajo navodila prevoznika glede uporabe zaščitnih sredstev 

in varnostne razdalje. 



 
 

 
 

Šolski avtobus bo vozil po ustaljenem voznem redu. 

Na avtobusu naj se učenci držijo navodil, ki jih bodo dobili od voznika. 

Obvezna je tudi uporaba varnostnih pasov in obraznih mask. 

 
UPORABA ŠOLSKEGA IGRIŠČA  

Šolsko igrišče v dogovoru z Gimnazijo Šentvid za pouk športa in podaljšano bivanje do 14. 

ure uporabljamo izmenično na 2 tedna. Izjema je otroško igrišče, ki mora biti ločeno od  

atletske steze z markirnim trakom. Po 14. uri je uporaba za nas neomejena.  

 

 
UPORABA OBRAZNIH MASK, ŠALOV ALI RUT 

Velja enako, kot na protokolu za RS 

 

VSTOP V TAJNIŠTVO IN PROSTOR ZA MATERIAL 

Velja enako, kot na protokolu za RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 1. 9. 2020 


