
 
 

  

 

Vransko, 21. 1. 2021 

 

Načrt zagotavljanja dela v Osnovni šoli Vransko-Tabor 

v času koronavirusa 

za starše 

 
SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 

 

Za zaščito tako osebja kot učencev pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v šolo prihajajo le 

zdravi učenci in zdravo osebje (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov: povišana telesna 

temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, 

bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba vonja/okusa, neobičajna utrujenost, vnetje 

očesnih veznic blaga in težja oblika). 

 

Pri tem je potrebno izvajanje določenih ukrepov:  

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 

 Ne dotikajmo se oči, nosu in ust. 

 Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo. 

 Upoštevamo pravila higiene kašlja. 

 Starši se o tem pogovorite že z otrokom doma. 

 Starši ne vstopajo v šolo. 

 

PRIHOD V ŠOLO 

 Priporočamo, da učenci v šolo prihajajo peš, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, 

individualni prevoz staršev (brez združevanja učencev), odsvetujemo javni prevoz. 

 Prevoz bo smiselno prilagojen potrebam učencev. Prejeli boste vozni red. 

 Vsi vozači med prevozom sedijo cikcak, nosijo maske in si ob vstopu razkužijo roke. Maske 

priskrbite starši. Otroke poučite o pravilnem nošenju maske in ravnanju z njo. Učenec brez maske ne 

bo mogel na šolski prevoz. 

 Učenci razredne stopnje (od 1. do 3. razreda) centralne šole vstopajo v šolo pri glavnem vhodu, kjer 

jih čaka dežurni učitelj.  

 Učenci razredne stopnje (od 1. do 3. razreda) podružnične šole vstopajo v  šolo skozi stranski vhod, 

kjer jih čaka dežurni učitelj. 

 Jutranje varstvo je namenjeno samo učencem vozačem in bo potekalo v matični učilnici. 

 Vstop za ostale učence je ob 8.10. 

 Učenci s seboj prinesejo šolske potrebščine in jih po pouku odnesejo domov. Učenci med sabo ne 

menjajo potrebščin. Sami poskrbijo za higieno potrebščin. 

 Garderobe bodo uporabljali vsi učenci. 

 Pouk bo potekal po urniku. Učenci ne bodo zapuščali matične učilnice. 

 Učenci ne uporabljajo mask znotraj matičnega oddelka. V skupnih prostorih (hodniki, pri odhodih na 

WC, ...)  je uporaba mask priporočljiva. Odhodi iz učilnic bodo potekali po dogovorjenem razporedu 

med oddelki. 

 Učenci,  ki niso vozači, bodo odhajali domov takoj po končanem pouku.  

 

 

 



UKREPANJE V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO 

 

 Otrok: do prihoda staršev počaka v izolaciji, nosi masko, uporablja samo določene sanitarije in 

umivalnik, 

 če je potrjena okužba, starši telefonsko  obvestijo ravnatelja zavoda, zavod obvesti NIJZ. 

 Prostore temeljito očistimo in izvedemo dezinfekcijo. Prezračimo. 
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