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OBVESTILO DIJAKOM IN STARŠEM - ŠOLSKO LETO 2020/21

Dragi dijaki, spoštovani starši!

Pred vami je nekaj osnovnih informacij, ki jih boste potrebovali v tem šolskem letu.
Še posebej pa izpostavljamo informacije v zvezi s ponovnim prihodom v šolo in s situacijo v zvezi s koronavirusom.
NAVODILA DIJAKOM OB PRIHODU V ŠOLO
Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. Ukrepi proti širjenju
okužbe so zato prednostno usmerjeni v:
- V ŠOLO PRIHAJAJO SAMO ZDRAVI DIJAKI.
- Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.
- V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.
Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.
- Vzdržujemo higieno kašlja in kihanja.
Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno
izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Ob zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj dijaki skušajo zaščititi svoje
morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na
zadostni razdalji.
-

-

-

-

Priporočamo peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz staršev (brez združevanja dijakov!). Svetovana je
smiselna prilagoditev javnega prevoza v šolo.
Dijaki v šolski objekt vstopajo le z zaščitno masko in z razkuževanjem rok (razkužila bodo nameščena na več mestih:
ob vhodu, na hodnikih, v učilnicah).
Maske si dijaki zagotovijo sami.
V šolski objekt vstopajo posamično, pri tem ohranjajo 1,5- do 2-metrsko razdaljo, v pomoč bodo nameščene
tudi talne označbe za vzdrževanje razdalje.
Prepovedano je zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču šole in v šoli (npr. šolsko
dvorišče, šolsko parkirišče, hodniki, garderobe, sanitarije …).
Ob prihodu v šolo in odhodu iz nje bodo na hodnikih za izvajanje ukrepa skrbeli dežurni učitelji.
Ob prihodu v šolo se dijaki zberejo v matični učilnici in se posedejo po sedežnem redu (medosebna razdalja). Učilnico
zapustijo v primeru odhoda na sanitarije ali odhoda v specialno učilnico (računalniško učilnico, učno kuhinjo …).
V učilnici, kjer so prisotni le dijaki enega razreda, za dijake ni potrebna uporaba mask. Učitelji v učilnici uporabljajo
maske le, ko ni zagotovljena ustrezna varnostna razdalja. Maske uporabljajo vsi v skupnih prostorih (hodniki,
jedilnica …).
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.
Pouk bo potekal v stalnih učilnicah z razporeditvijo miz na ustrezni razdalji (pomembna je medosebna 1,5–2-metrska
razdalja).
Po vsaki uri se prezrači učilnico.
V učilnicah bodo nameščana razkužila, papirnate brisačke in navodila za pravilno uporabo mask in plakati s splošnimi
higienskimi ukrepi.
Dijaki ves čas trajanja pouka ostajajo v učilnici, razen za uporabo sanitarij, ki jih uporabljajo samo v svoji etaži. Vrata
sanitarij naj dijaki po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. Velja enako za
upoštevanje medosebne razdalje.
Računalnike v učilnici uporabljajo le učitelji.
Dijaki s seboj prinesejo šolske potrebščine (zvezki, pisala …), vodo v plastenkah, eventualna dodatna oblačila,
saj se bo prostore veliko zračilo.
Odsvetovano je posojanje in izmenjevanje šolskih potrebščin.
Ko so za izvedbo pouka potrebna zaščitna delovna oblačila (delovna uniforma), se uporablja tudi garderoba, ki jo
učitelj pred vsako skupini očisti in razkuži.
Šolska malica bo organizirana v obliki hladne malice v matičnih učilnicah, pri tem upoštevajo higienska priporočila.
Če uporabljajo masko, naj si jo s čistimi rokami previdno odstranijo in jo zavržejo v koš za odpadke oz. če je pralna,
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jo shranijo v vrečko. Pred hranjenjem naj si roke ponovno razkužijo. Po končanem hranjenju naj si ponovno
razkužijo roke.
Med glavnim odmorom dežurni dijak zbere dijaške izkaznice oz. čipe in jih ob prevzemu šolske malice v šolski kuhinji
preda osebju. Šolsko malico odnese v matično učilnico in jo razdeli sošolcem. Po obroku dežurni dijak poskrbi za
čiščenje učilnice. Dijaki poskrbijo za ločeno zbiranje odpadkov (biološki odpadki, plastika, papir), ki jih posortirane
odložijo na hodniku.
Dežurni učitelj nadzira potek malicanja (zbiranje kartic, delitev malice, čiščenje).
Dijaki si dosledno in redno ter pravilno umivajo/razkužujejo roke (npr. po kihanju, kašljanju, pred malico in
po njej itd.).
V primeru suma na okužbo (vročina, okužba dihal) dijak počaka v izolaciji (kabinet 3. nadstropje). Šola obvesti
starše.
V primeru odrejene karantene, dijake in njihove starše naprošamo za spoštovanje ukrepa.

V želji, da se bo šolsko leto čim bolj mirno začelo in da bo pouk potekal v šoli celo šolsko leto, vas lepo pozdravljam.

Maja Skubic Avsec, ravnateljica
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