
 

 

 
 
 
 
 

Datum: 11.3.2020 
 
 
SPOŠTOVANI STARŠI! 
 
 
Obveščamo vas, da je šola po  navodilih Sveta za nacionalno varnost in NIJZ  
sprejela naslednje ukrepe:  
 

- šola do nadaljnjega ne bo izvajala nadstandardnih aktivnosti s strani zunanjih izvajalcev in 

dejavnosti izven šolskega prostora,  

- do nadaljnjega velja odpoved dogodkov, roditeljskih sestankov in govorilnih ur,  

- redno pisno obveščanje staršev o izvajanju novih ukrepov in o novih smernicah ravnanja v 

primeru krizne situacije,  

- vhodna vrata šole so v dopoldanskem času zaprta (nadzor prihoda obiskovalcev šole – 

zjutraj dežurni učitelj, popoldan dežurni učenec ali učitelj),  

- starši v šolo ne vstopajo (pozvonijo, v času OPB bo pri vhodu prisoten dežurni učenec) 

- ob sumu na okužbo in opaznih znakih bolezni se učenca pospremi v za to namenjeno 

izolacijsko sobo, ki se nahaja v kletnih prostorih (v njej so nameščeni razkužilno sredstvo, 

zaščitne maske, zaščitna obleka in očala),  

- oboleli zaposleni ne hodijo na delovno mesto,  

- v primeru številčne odsotnosti zaposlenih in učencev se posamezni oddelki in skupine 

združijo,  

- imenovana delovna-koordinacijska skupina za izvajanje predvidenih ukrepov v času okužb, 

se redno sestaja in spremlja aktualne usmeritve,  

- vodstvo šole opozarja zaposlene in učence na ustrezno higieno rok in kašlja in na omejen 

telesni stik pri komunikaciji,  

- snažilke dnevno razkužujejo vse površine in delovne prostore v katerih se zadržujejo učenci 

in zaposleni, 

- razkužilna sredstva so nameščena v vseh učilnicah, pred jedilnico in v prostorih, kjer se 

nahajajo zaposleni. 

 

Nasveti in priporočila za starše:  
 

- starše naprošamo, da omejijo telesne stike z ostalimi učenci,  

- pozivamo, da otroci, ki kažejo znake okužbe (povišana telesna temperatura, slabo počutje, 

kašelj, boleče grlo idr.), ostanejo v domačem varstvu,  

- priporočamo, da učenci s kroničnimi boleznimi (kot so npr. sladkorna bolezen, srčno žilne 

bolezni, kronične bolezni dihal, bolezni kostno mišičnega sistema idr.), pri katerih v primeru 

okužbe s koronavirusom lahko pride do pride do resnejših zdravstvenih zapletov, ostanejo 

doma. Svetujemo, da se starši za preventivne nasvete obrnejo na otrokovega osebnega 

zdravnika,  
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-  prosimo, da starši o morebitni odsotnosti otroka obvestijo tajništvo šole,  

-  prosimo, da starši ne vstopajo v šolo (v primeru želenega dostopa do informacij pokličite 

na šolsko telefonsko številko 5834 150 ali 041  758 671). 

 

Starše pozivamo, da upoštevajo predstavljene higienske smernice za ravnanje v času povišane 

možnosti okužbe.  

 
 
V primeru dodatnih ukrepov vas bomo sproti seznanjali. 
 
 
V upanje na zdravje in dobro počutje vseh vas lepo pozdravljamo! 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Aleksandra Valančič, prof. def. 
                                                                                                                          ravnateljica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis staršev:____________________________ 


