
 

 

 

27. 8. 2020 

 

 

HIGIENSKA PRIPOROČILA/NAVODILA 

 

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, 

da pri tem upoštevate naslednje: 

 

1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s 

SARS-CoV-2. 

2. Otroku ni bila odrejena karantena. 

 

3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila 

samoizolacije.  

4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo 

potrjena okužba  

s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal 

doma. 

 

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, 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.  

  



 

 

ZAPOSLENI 

Zaposleni uporabljajo masko na hodnikih. V učilnici maske ne nosijo razen v primeru, da ne 

morejo zagotoviti varnostne razdalje 1,5 m. 

 

UČENCI 

V skupnih prostorih šolske zgradbe je uporaba maske ali druge oblike zaščite 

ustnega in nosnega predela kot so šal, ruta ali podobne oblike zaščite (v 

nadaljevanju: maske) za učence 7.–9. razreda obvezna. 

V učilnici uporaba mask za učence ni obvezna. 

Na zunanjih površinah šolskega prostora je uporaba mask priporočljiva na 

medosebni razdalji manjši od 1,5 metra. 

Ob prihodu in odhodu iz šole ter med gibanjem po šolskem prostoru so vsi dolžni v 

največji možni meri upoštevati medosebno razdaljo, kar ponekod dodatno 

nakazujejo talne oznake. 

Po pouku oz. končanih šolskih obveznostih se učenci odpravijo domov in se ne 

zadržujejo na šolskem prostoru. 

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19  

Če bo zbolel učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, bomo obvestili starše, 

da pridete po vašega otroka. Otrok bo počakal v izolaciji. 

 

Če bo pri vašem otroku nato potrjena okužba COVID-19, vas prosimo, da starši o tem 

obvestite razrednika oz. vodstvo šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


