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Osnovna šola Črni Vrh 

Črni Vrh nad Idrijo 

Datum: 31. 8. 2021 

 

 

Odzivanje na sum okužbe s SARS-CoV-2 

Vir: Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s Covidom 19  

Modeli in priporočila 

Spletna izdaja 

Ljubljana, 2021 

Publikacija je dosegljiva na  www.zrss.si/pdf/modeli_in_priporocila_2021-22.pdf. 

ali na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Str. 128, 129 

 

1. Uvod 

Prvi šolski dan 

Za vse učence osnovnega izobraževanja naj šole načrtujejo prvi šolski dan pouka v šoli po 

modelu B.  

Prvi šolski dan naj bo namenjen seznanjanju učencev z navodili in priporočili, 

povezanimi z varnim prihajanjem v šolo in odhajanjem iz nje, prenovljenimi pravili hišnega 

reda, dogovorom o komunikaciji v primeru pouka na daljavo, izmenjavi informacij in prido- 

bivanju podatkov o dostopnosti digitalne tehnologije, informacijam o organizaciji pouka ter 

posredovanju drugih informacij, ki so pomembne za izvajanje pouka v novem šolskem letu. 

Razredniki naj dajo pri pogovoru z učenci poseben poudarek psihosocialnemu področju in s 

tem prispevajo, da se bodo učenci počutili varne. 

Pred začetkom pouka oziroma pred prvim šolskim dnem šola starše obvesti o pogojih, 

pod katerimi učenci lahko pridejo v šolo. 

 

2. Ukrepi:  

Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.) 

Samo zdrave osebe 

Prostovoljno samotestiranje učencev  

Aktualna navodila za prostovoljno samotestiranje učencev in dijakov so objavljena na spletni 

strani https://www.nijz.si/samotestiranje. 

Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri učencih 

Umivanje/razkuževanje rok 

http://www.zrss.si/pdf/modeli_in_priporocila_2021-22.pdf
https://www.nijz.si/samotestiranje
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Higiena kihanja in kašlja 

Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami 

Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja 

Uporaba mask (zaposleni, učenci) 

Čiščenje/razkuževanje površin 

Zračenje prostorov 

Odsvetovano zbiranje v skupinah zunaj matične učne skupine 

Svetovano oblikovanje manjših učnih skupin 

Odsvetovano mešanje skupin (šport, odmori itd.) 

Urnik uporabe prostorov (prihod s časovnim zamikom, uporaba jedilnice, sanitarnih prostorov, 

garderob itd.) 

Določene poti gibanja (koridor) 

Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure) 

Odsvetovanje prireditev 

Odsvetovanje ekskurzij in šole v naravi 

Poseben režim pri predmetu šport 

Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču 

Spodbujanje pouka na prostem 

Poseben režim v jedilnici 

Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce 

Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelega 

 

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci. Vsi, ki 

vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli, 

ki ga pripravi šola. Pri vhodu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o 

ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom. Šola vodi evidenco zunanjih 

obiskovalcev šole. 

Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni 

delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu 

prepozna simptome in znake koronavirusa ali druge bolezni, učenca odpelje v poseben 

prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo.  

Šola pri tem smiselno upošteva tudi Priporočila za ukrepanje v osnovnih šolah ob 

nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. V primeru potrjene okužbe s 

SARS-CoV-2 šola ravna v skladu s priporočili in navodili, navedenimi v poglavju 4. 
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3. Odzivanje na sum okužbe s SARS-CoV-2  

Sum okužbe pri otroku/učencu 

1. Če zboli otrok/učenec z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19, šola v 

skladu s šolskimi pravili obvesti starše/skrbnike.  

Razrednik v telefonskem klicu obvesti starše ali skrbnike. Če je razrednik v razredu, ga 

zamenjata Maja Mikuž ali Mirjam Perez Zelenec ter poskrbita za dežuranje v času, ko 

razrednik izven razreda komunicira s starši/skrbniki otroka/učenca. Če razrednik ni 

prost ali ni več prisoten na šoli, starše/skrbnike obvesti učitelj v OPB ali svetovalna 

delavka Katja Miklavič. Ravnateljica Karmen Simonič Mervic starše/skrbnike obvesti 

v izjemnih primerih. 

 

2. Otrok/učenec počaka starše/skrbnike v izolaciji v učilnici pouka klavirja.  

3. Otrok/učenec in zaposleni, ki je v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe 

(zaščitna maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.) 

 

4. Otrok/učenec naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času 

ne uporablja nihče drug. 

 

5. Starši otroka/učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka/učenca. 

 

6. Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa negativen, oseba dobi 

navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena. 

Ukrepi znotraj vzgojno-izobraževalnega zavoda niso predvideni. 

 

7. Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa pozitiven, oseba dobi 

navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o tem obvestijo 

vzgojno-izobraževalni zavod skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo 

vzgojno-izobraževalnega zavoda postopa skladno z usmeritvami v aktualnih navodilih 

za odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2 

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje. 

 

8. Prostore vzgojno-izobraževalnega zavoda, kjer se je gibal oboleli otrok/učenec/dijak s 

covidom-19, je treba temeljito prezračiti ter očistiti in razkužiti predvsem površine, ki 

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje
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se jih je oseba dotikala (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.). Priporočila so dostopna 

na:  

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-

zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.  

 

9. Sum okužbe pri zaposlenem 

Veljajo navodila za sum okužbe pri otroku/učencu, ki jih prilagodimo za odraslo osebo. 

 

 

Pripravila Ivanka Erjavec 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.

