
 

  
 

Vransko, 10. 2. 2021 
 

Načrt zagotavljanja dela v Osnovni šoli Vransko-Tabor 
v času koronavirusa in poostreni sanitarno higienski ukrepi 

 
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:  

 Šola obvesti starše, da lahko v stavbo vstopajo le zdravi učenci. Če učitelj ugotovi, da 
se učenec ne počuti dobro, odpelje učenca v poseben prostor in pokliče starše. 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, ob vstopu v učilnico in ob izstopu iz 
nje, pred jedjo in po njej,  po odhodu in prihodu s stranišča, s sprehoda oziroma igrišča, 
po vsakem prijemanju kljuk, ograje …  Sredstva za razkuževanje površin niso 
namenjena razkuževanju kože.  

 Ne dotikajmo se oči, nosu in ust. 
 Učenci ne uporabljajo mask znotraj matičnega oddelka. V skupnih prostorih je 

uporaba mask obvezna.  
 V prostorih, kjer lahko vzdržujemo razdaljo dveh metrov in več, uporaba mask ni 

obvezna. O ustreznosti razdalje za učence presoja učitelj.  
 Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo. Urejene so poti do sanitarij, načrtovano je 

gibanje učencev po hodnikih  in za odhode na prosto (dogovor).   
 Upoštevamo pravila higiene kašlja, plakat. 
 V šolski objekt na Vranskem vstopajo skozi glavni vhod samo učenci RS in zaposleni 

na RS, skozi stari vhod pa samo učenci PS in zaposleni na PS. 
 V šolski objekt v Taboru vstopajo skozi stari vhod samo učenci RS in zaposleni RS, 

skozi novi vhod pa samo učenci PS in zaposleni. 
 Zunanji obiskovalci, serviserji … vstopajo samo ob predhodni najavi skozi stari vhod. 

Evidenco zunanjih obiskovalcev za obe lokaciji vodijo v tajništvu centralne šole. 
 Zunanji abonenti na prehrano prejmejo kosilo pri zunanjem vhodu kuhinje. Vstop v 

kuhinjo je prepovedan. 
 Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali 

preko računalniške povezave. 
 Učitelji z učenci osvežijo pravilno namestitev maske, pravilno higieno kašljanja, 

umivanje rok, ozaveščanje o preprečitvi širjenja novega koronavirusa. 
 Obvezno je, da zaščitne maske nosijo vsi zaposleni, razen v primerih, ko je razdalja več 

kot dva metra.  
 Učilnice, telovadnice, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je v času 

uporabe potrebno zračiti vsako šolsko uro. 



 
PRIHOD in ODHOD V ŠOLO 

 Učenci v šolo vstopajo posamično, pazijo na razdaljo in si razkužijo roke. 
 Dežurni učitelj posamično spušča učence v šolo in iz šole. 
 Dežurni učitelj usmeri učence v matično učilnico. Učenci različnih oddelkov se ne 

smejo združevati niti v jutranjem varstvu, niti v času podaljšanega bivanja. 
 Garderoba na POŠ se uporablja po ustaljenem redu. Garderoba na Vranskem se 

uporablja  za učence od 1. do 4. razreda v avli šole, učenci 5. in 9. razreda se preobuvajo 
pred učilnico, učenci 6., 7. in 8. razreda v garderobi na PS. 

 Vhod za učence razredne in predmetne stopnje je ločen. 
 Pouk poteka po urniku v matičnih učilnicah ali na prostem.  
 Vodi se evidenca udeležencev pri pouku izbirnih predmetov, ki ne potekajo na daljavo. 
 Učenci naj bodo ves čas prisotnosti v svojem mehurčku. Ni združevanja učencev iz 

različnih oddelkov. 
 

KNJIŽNICA, TELOVADNICA, RAČUNALNIŠKA UČILNICA 
 Pouk športne vzgoje lahko poteka v športni dvorani v skladu s priporočili. Priporoča se 

izvajanje športne vzgoje na prostem. 
 Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe. Prav tako se 

predvideva uporaba računalniške učilnice. 
 

UČILNICE 
 Učilnice prezračimo najmanj enkrat v uri (na stežaj odprta okna). Učitelj učilnico 

prezrači pred začetkom pouka. 
 Vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka. 
 Učitelj določi sedežni red in pravila gibanja po učilnici ob upoštevanju razdalje 1.5 m.. 
 V vsakem razredu je razkužilo za površine. Njegova uporaba naj bo smotrna. 
 Učenci naj ne zapuščajo učilnic. 
 Učitelji se med sabo dogovorijo za čas odhajanja učencev na stranišče in za čas, ko učne 

skupine zapuščajo šolo (pouk na prostem). 
 

MALICA, KOSILO 
 Učenci pridejo po malico v jedilnico, pojedo v razredu ter prinesejo košare nazaj v 

jedilnico. 
 Z razkužilom za delovne površine bo učiteljica razkužila mizice, učenci jih sami 

obrišejo s papirnatimi brisačkami ter naredijo pogrinjek s papirnato brisačko. 
 Hrano si razdelijo učenci sami, vendar pod nadzorom učitelja. V 1. VIO učencem 

pomaga učitelj, ki si je predhodno umil roke. 
 Po malici oziroma kosilu postopek ponovijo. 
 Pred hranjenjem in po njem si umijejo roke. 
 Tehnični kader malica v jedilnici šole. 

 
ZBORNICA, KABINETI 

 Zagotovljena mora biti varnostna razdalja 1,5 m. 
 Sestanki naj potekajo preko videokonferenc; v živo, če so zagotovljeni ustrezni ukrepi. 

 



JEDILNICA 
 Pred odhodom v jedilnico si učenci v razredu umijejo roke, prav tako si roke umijejo 

pri izhodu iz jedilnice.  
 Po tleh v jedilnici so nalepljene talne označbe, označen je enosmerni koridor do 

izdajnega pulta oziroma oddaje pladnja z umazano posodo. 
 Učenci imajo določen sedežni red (razdalja 1,5 m, po razredih). 
 Vstop v kuhinjo je prepovedan za vse delavce zavoda razen za OZHRP in ravnateljico 

zavoda.  
 Posodo za hrano učitelji odložijo na pripravljeno mizo. 
 V času kosila je prisoten strokovni delavec, za predmetno stopnjo dežurni učitelj. 

Pripravljen bo razpored uporabe jedilnice. 
 
 
TEKOM DNEVA poteka: 

 najmanj 1x dnevno temeljito čiščenje prostorov, 
 praznjenje košev 1x dnevno, 
 razkuževanje kljuk, držal, stikal za luči, poteznih vrvice v sanitarijah, ograj večkrat 

dnevno. 
 
 
 
UKREPANJE V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO: 

 Učenec: počaka v izolaciji (na centralni šoli v predprostoru, na POŠ Tabor v mali 
učilnici spodaj), nosi masko, uporablja samo določene sanitarije in umivalnik. 

 Če je okužba potrjena, starši obvestijo ravnatelja šole, zavod obvesti NIJZ. 
 Strokovni delavec:  se umakne z delovnega mesta, pokliče izbranega zdravnika, v 

primeru, da je okužba potrjena, obvesti zavod, ta pa naprej NIJZ.  
 Prostore temeljito očistimo in izvedemo dezinfekcijo. Prezračimo. 
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