
HIGIENSKA PRIPOROČILA IN NAVODILA 

 

 

SAMOZAŠČITNO VEDENJE UČENCEV 

 

 V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal). 

 Razrednik prvi dan pouka učence obvesti o higienskih priporočilih. 

 Učenci so v razredu brez maske. 

 Učenci 7.– 9. razreda pri vstopu in izstopu iz šole ter v drugih skupnih 

prostorih v šoli, nosijo zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in 

nosnega predela, kot je šal, ruta ali podobne oblike zaščite (priporočamo pralne 

maske). Maske zagotovijo starši. 

 Učenci različnih oddelkov v mešanih skupinah (OPB, izbirni predmeti, interesne 

dejavnosti,…) upoštevajo medosebno razdaljo najmanj 1,5 m. 

 Učenci naj si med seboj ne posojajo šolskih potrebščin. 

 Učenci zapuščajo učilnico v dogovoru z učiteljem. 

 Pri gibanju po šolskem prostoru upoštevajo medosebno razdaljo in se ne 

mešajo z učenci različnih skupin oz. oddelkov. 

 Po končanem pouku oz. drugih dejavnosti se učenci odpravijo in se ne 

zadržujejo na šolskem prostoru (v šoli ali pred šolo). 

 

 

SAMOZAŠČITNO VEDENJE ZAPOSLENIH IN OBISKOVALCEV ŠOLE 

 

 Odrasli pri vstopu in izstopu iz šole ter v drugih skupnih prostorih v šoli, nosijo 

zaščitno masko. 

 Učitelj v razredu uporablja masko le v primeru, če ne more zagotoviti varnostne 

razdalje 1,5 m. 

 

 

 

 

 



HIGIENSKI UKREPI 

 

Prednostni ukrepi proti širjenju okužbe: 

 

 Zaprte prostore večkrat dnevno zračimo 

 Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje  

 Redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov  

 

 

Po vstopu v šolo je za učence obvezno redno umivanje rok z milom in vodo ter 

ustrezna higiena kihanja in kašlja.  

 

 

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA Z ZNAKI COVID-19 

 

 Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se obvesti 

starše, da pridejo ponj. 

 Učenec starše oz. skrbnike počaka v sobi za izolacijo. 

 Učenec nosi masko in uporablja določene sanitarije. 

 Starši obvestijo vodstvo šole na 041 342 958, če je pri učencu potrjena okužba 

s COVID-19. 


