Protokol in načrtovanje aktivnosti skladno s higienskimi
priporočili za izvajanje pouka
v OŠ Dob matična šola in PŠ Krtina
V šolskem letu 2022/2023 se bo pouk izvajal v šolah na običajen način, po modelu A. Ker je
virus SARS CoV-2 med nami, je pomembno, da upoštevamo osnovne higienske ukrepe in
priporočila za preprečevanje njegovega prenosa in širjenja ter ukrepe za samozaščitno
vedenje. Vrsta in intenzivnost ukrepov se izvajata glede na epidemiološko situacijo.
Pouk obiskujejo le zdravi učenci in učitelji brez znakov akutne okužbe dihal. Za zdravje
učencev odgovarjajo starši, zato posebnih izjav glede zdravja otrok šola ne bo pobirala.

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI NA OŠ DOB in PŠ Krtina
Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo ali razkuževanje rok po vsakem prijemanju
kljuk, npr. pri vstopanju v ali izstopanju iz učilnice.
Ob vhodu se morajo vsi, ki vstopajo v šolo, roke razkužiti z namenskim razkužilom za roke.

Samotestiranje učencev se izvaja v domačem okolju in je prostovoljno. Izvajanje
samotestiranja se priporoča o pojavu simptomov, značilnih za Covid-19 oz. po stiku z
okuženo osebo.
Za izvedbo prostovoljnega testiranja je učencu zagotovljenih 10 testov na mesec. Testi
se bodo prevzeli v lekarni na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja.
Upoštevati moramo pravila higiene kašlja.
Zaprte prostore bomo dnevno temeljito prezračevali po vsaki učni uri (okna odprta na
stežaj).
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SANITARIJE / matična in podružnična šola/
Okna sanitarij so v času pouka odprta in opremljena s slikovnimi navodili za pravilno
umivanje rok.
Uporaba stranišč je enaka kot pred zaprtjem šole.
Dopoldanska čistilka na matični šoli in hišnik ter določena odrasla oseba na podružnični šoli
pregleda stranišča po 1. odmoru ob cca 9.20 ter ob cca 12.10 in razkuži kljuke na vratih
stranišč, umivalnike ter pipe. Po potrebi poskrbi za čistočo v straniščih.

ODHOD DOMOV
Pravila odhajanja domov so enaka, kot so bila pred zaprtjem šole, z upoštevanjem vseh
higienskih priporočil, ki jih izvaja OŠ Dob s podružnično šolo Krtina.
Vozni red bo objavljen na spletni strani šole.

Protokol izvajanja higienskih ukrepov na šoli se usklajuje v skladu s priporočili HIGIENSKIH
IN ORGANIZACIJSKIH UKREPOV za preprečevanje širjenja okužb SARS –CoV-2 NIJZ in
Ministrstva za šolstvo.

Dostopno na povezavi:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_higienskih_in_organizacijskih_
ukrepov_v_vzgoji_in_izobrazevanju.pdf

Dob, 30. 8.2022

Pripravila:
Strokovna skupina za izredne razmere
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