Šolska pravila za izvajanje priporočil NIJZ za čas COVID 19

1. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI
Higiena rok, kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje so ključnega pomena za
omejevanje širjenja virusa. Pouk naj obiskujejo le zdravi dijaki in profesorji (brez znakov
akutne okužbe dihal). Bolne osebe, ki so bile v stiku z obolelimi za COVID 19, in osebe, ki
spadajo v rizično kategorijo, naj ne prihajajo v šolo. Dijaki zato pred prihodom v šolo
podpišejo izjavo, da nimajo vidnih simptomov bolezni, zaposleni pa oddajo obrazec, če
menijo, da prihod v šolo zanje predstavlja tveganje.
Šola je po sanitarijah, učilnicah in hodnikih namestila ustrezno infografiko o varovanju pred
okužbo in o splošnih higienskih ukrepih, ki veljajo na šoli.
Dijake in zaposlene se pred začetkom pouka/mature preko elektronske pošte, na sestankih
in z infografiko seznani z zahtevo za dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov:
-

-

-

redno in temeljito umivanju rok z milom in vodo ali njihovo razkuževanjo. To je
obvezno ob vstopu v šolo, po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanju v ali izstopanju
iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu s stranišča), prijemanju ograje stopnišča
ali po dotikanju drugih površin;
odsvetujemo dotikanje obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
zahtevamo, da se upošteva zadostna medosebna razdalja, vsaj 1,5 do 2 metra;
odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju šole;
opozarjamo na pravilno higieno 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;
zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri
oziroma med maturo po posameznem izpitnem sklopu (na stežaj odprta okna).

Vstop v šolo je praviloma dovoljen le dijakom in delavcem šole, uporabljati pa morajo
ustrezno obrazno masko. Drugim osebam je vstop v šolo dovoljen le zaradi nujnih zadev in
le v času uradnih ur in z ustrezno obrazno masko.
Govorilne ure se ne izvajajo, vse informacije pa lahko starši dobijo preko
elektronske pošte.

telefona ali

Vsi dogodki, ki niso neposredno povezani s poukom (npr. koncerti, proslave, razstave,
literarni večeri), se ne izvajajo.

2. OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN
Iz enega razreda se oblikujejo manjše učne skupine. Praviloma se iz enega razreda oblikujeta
dve učni skupini, tako da je v učni skupini do 15 dijakov.
Če je v razredu izjemno malo dijakov (npr. 20), je možno, da se razred ne razdeli v dve učni
skupini. Se pa v tem primeru pouk izvaja v večji učilnici, tako da se zagotovi primerna
medosebna razdalja (v tem primeru vsaj 2 metra).

3. ZAŠČITNA OPREMA
Vsi zaposleni in dijaki v šoli nosijo obrazne zaščitne maske ter upoštevajo pravilni način
nošenja ter snemanja mask. Dijaki jo lahko, ko sedijo pri pouku oziroma opravljajo maturo
in je zagotovljena varna razdalja, odložijo. Obrazno masko lahko odložijo tudi profesorji med
razlago snovi pred katedrom. V primeru, da se dijaku približa profesor ali drugi dijak na manj
kot 1,5 do 2 metra, si nadene masko (npr. ko profesor pobira izpitne pole). Enako velja za
ostale delavce šole.
Pred uporabo ter po odstranitvi maske naj si temeljito umijejo ali razkužijo roke. Maska mora
segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo. Masko je
treba občasno zamenjati, na 2 do 3 ure.

3. PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT

Dijake pred prihodom v šolo po e-pošti obvestimo o organizaciji pouka, npr.:
o učilnici, v kateri bodo imeli v tem času pouk/priprave na maturo,
o pravilih ravnanja v šoli v času epidemije COVID-19 (postopki pred vstopom v razred, ne
druženje oz. vzdrževanje varne razdalje, ravnanje z garderobo…);
o tem, kaj naj prinesejo s seboj (npr. šolske potrebščine, malico, stekleničke, plastično vrečko
za obrazne maske…).
Pri vhodu v šolo pooblaščeni delavec preverja, ali imajo vsi, ki prihajajo, maske. Tistim, ki jih
nimajo, oziroma nimajo dovolj za ves pouk, jih razdeli. Vse tudi opozori, da si je potrebno
razkužiti roke z razkužilom, ki bo v vhodni avli.

4. UČILNICA
Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti. Vrata učilnice bodo odprta do
začetka pouka/mature, tako da je čim manj dotikov kljuke. Čistilke skrbijo za razkuževanje
kljuk, lahko pa to storijo tudi zaposleni ali dijaki z razkužilom, ki ga pripravijo pooblaščeni
delavci šole. Razen razkužila za površne (kljuke, klopi…) je v vsaki učilnici tudi razkužilo z
roke in ustrezna infografika z navodili za preprečevanje okužbe.
Vsakemu razredu oziroma učni skupini je za čas trajanja epidemije COVID-19 praviloma
dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekalo čim več pouka.
Vse površine, ki se jih dijaki dotikajo (npr. tipkovnica, miška, miza, ekran…), se po uporabi
razkužijo.
Svetujemo, da si dijaki šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne
izposojajo. Vsak dan pred pričetkom pouka se učilnice temeljito prezrači (vsa okna v učilnici
odprta na stežaj), nato pa se izvajanje pouka prilagodi na način, ki omogoča redno
prezračevanje prostorov na vsako uro. Za to poskrbijo učitelji.

5. ZBORNICA, KABINETI, PROSTORI ZA SESTANKE
Praviloma je v zbornici, kabinetih in drugih prostorih lahko največ toliko delavcev šole ter
obiskovalcev, da se ohranja medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra.

6. ODMORI, ŠOLSKA MALICA
Šola za čas epidemije pripravi poseben urnik, glavnega odmora ni. Dijaki prinašajo malico s
seboj. Med šolskimi odmori, vključno času šolske malice, dijaki ne zapuščajo učilnic.
Pred malico naj si dijaki svojo klop obrišejo s papirnato brisačko za enkratno uporabo in
razkužilom, ki bo v učilnici.
Če dijaki nosijo maske, si jo v času malice s čistimi rokami odstranijo ter jo zavržejo, če je
pralna, pa shranijo. Pred malico naj si roke ponovno razkužijo, po malici pa nadenejo ustrezno
masko. Dijake se dosledno spodbuja k rednemu in pravilnemu umivanju rok (npr. po kihanju,
kašljanju, pred in po malici itd.).

7. DELITEV IN POBIRANJE GRADIVA
Morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom deli in pobira profesor, ki si je pred in po tem
umil ali razkužil roke. Vrnjene/oddane pisne izdelke naj profesor pred popravljanjem vsaj 1
dan hrani na varnem mestu. Nasvet temelji na preživetju virusa na različnih površinah,
razvidno iz opombe 1.

8. SANITARIJE
Okna sanitarij bodo praviloma odprta. Tudi v sanitarijah se mora ohranjati primerna
medosebna razdalja. Vrata naj se po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste
papirnate brisačke. V sanitarijah bo vedno na voljo milo in papirnate brisačke. V sanitarijah
je nameščena ustrezna infografika z nasveti o umivanju rok.

9. ODHOD DOMOV
Iz šole dijaki in zaposleni odhajajo tako, da ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.
Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni
dovoljeno.

10. ČIŠČENJE PROSTOROV
Pred ponovnim pričetkom pouka/mature bo šola ustrezno očiščena s sredstvi, ki se jih sicer
uporablja za čiščenje prostorov.
V času izvajanja pouka je potrebno šolske prostore redno čistiti in razkuževati. Najmanj 1krat dnevno je potrebno temeljito čiščenje prostorov, kjer se nahajajo dijaki, profesorji in
ostalo osebje. V prostorih, ki niso stalno v uporabi, se razkuži površine in predmete, ki se jih
pogosteje dotika.
Koši za smeti morajo biti izpraznjeni vsaj 1-krat na dan. Vreče v koših, v katere se odlagajo
odstranjene maske, morajo biti ob odstranitvi zavezane, vložene še v eno vrečo in opremljene
z datumom zaprtja. Na nedostopnem mestu naj bodo shranjene vsaj 72 ur. Po tem se lahko
odstranijo med mešane odpadke.
Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, potezne
vrvice v sanitarijah…) naj se razkužijo večkrat dnevno.

II: POTEK DELA V ŠOLI V ČASU MATURE - POSEBNOSTI1

11. RIZIČNI DIJAKI /ZDRAVSTVENE OMEJITVE
Za dijake iz skupine rizičnih oseb, ki bodo priprave na maturo opravljali na daljavo, je o
udeležbi na maturi priporočljiv posvet z lečečim zdravnikom. Možna rešitev zanje je, da
maturo pišejo v ločeni učilnici ali maturo opravljajo jeseni.
Šola bo poskrbela, da bodo tudi ti dijaki, v kolikor bodo v spomladanskem roku pristopili k
maturi, ustrezno obveščeni o vseh zadevah, o katerih bomo obvestili dijake, ki se bodo
udeležili priprav na maturo.

12. PRIHOD NA MATURO
Dijaki bodo predhodno (po e-pošti, preko razrednikov, spletne strani…) obveščeni o vseh
postopkih v zvezi z maturo in dobili ustrezne informacije: čas prihoda in vstopa v stavbo,
številko učilnice, nadstropje in sedežni red, prepoved prinašanja ur in telefona….
Dijaki bodo seznanjeni s tem, kaj naj prinesejo, npr.:
pisalo in rezervno pisalo (ker naj si predmetov ne posojajo zaradi možnosti prenosa okužbe);
obrazno masko;
razkužilo za roke;
vrečko, v katero bodo odložili uporabljeno masko in jo po končanem izpitu odvrgli ali odnesli
v pranje domov;
steklenico za/s pitno vodo in prigrizke.

13. UČILNICA ZA MATURO
Učilnica bo urejena tako, da bo omogočen razmik 1,5 do 2 metra med dijaki in profesorji. Ob
vstopu bo nadzorni profesor dijake s primerne razdalje usmeril na njihovo mesto (sedežni
red).
Osebne izkaznice bodo dijaki odložili na rob mize, da bo omogočen vpogled s primerne
razdalje.

1

V tem poglavju so izpostavljene samo posebnosti, ki veljajo za čas opravljanja mature, ostali ukrepi se izvajajo tako, kot

pri pouku.

14. DELITEV GRADIVA/IZPITNIH POL
Ta bo izvedena pred začetkom pisanja, delil bo učitelj, ki si je pred tem razkužil roke.

15. POBIRANJE GRADIVA/IZPITNIH POL
Po zaključku izpita dijaki gradivo/izpitne pole pustijo na robu mize. Profesor jih pobere in
vloži v namensko ovojnico. Pred in po tem si umije ali razkuži roke. V času pobiranja pol
nosijo maske tako profesor kot dijaki.

16. UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19 NA ŠOLI
Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. Za pot
domov ne bo uporabljal javnega prevoza, počakati bo moral starše ali skrbnike. Dijak bo v
tem času nosil masko in bil izoliran od ostalih dijakov. Uporabljal bo samo določene sanitarije.
Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo šolo. Šola o tem
obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor
okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim dijakom v času kužnosti doma, v
šoli itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v času
inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter posreduje seznam kontaktov
Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.
Če zboli profesor z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se ta umakne iz delovnega mesta in
pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo. Šola o
primeru obvesti NIJZ, ki podobno začne z epidemiološko preiskavo.
Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, profesor oziroma osebje s COVID-19, se temeljito
očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači.

17. PRILOGE
Izjava polnoletnega dijaka
Izjava staršev za mladoletnega dijaka
Izjava zaposlenega
Vse dodatne potrebne informacije in povezave so v Higienskih priporočilih NIJZ za pripravo
na maturo.
Ljubljana, 13. maj 2020

Bojan Bogatec Končan, ravnatelj

