
 

  
 

Vransko, 31. 8. 2022 
 

Priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov  
za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 

 v Osnovni šoli Vransko-Tabor 
 
SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 
Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v šolo 
prihajajo le zdravi učenci in osebje (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov: 
vročina, nahod,  kašelj, bolečine v žrelu, slabo počutje, utrujenost, glavobol, bolečine v 
mišicah in sklepih, izguba vonja in okusa, ter prebavne težave). 
 
Pri tem je potrebno izvajanje določenih ukrepov (faza 1):  

 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 (infografika, pred in po jedi, po 
uporabi stranišča,..). Sredstva za razkuževanje površin niso namenjena razkuževanju 
kože.  

 Učitelji z učenci osvežijo pravilno pravilno higieno kašljanja, umivanje rok, 
ozaveščanje o preprečitvi širjenja novega koronavirusa 

 Ne dotikajmo se oči, nosu in ust. 
 Samotestiranje učencev poteka v domačem okolju. 
 Samotestiranje obolelih in izločitev iz kolektiva. 
 Uporaba zaščitnih mask – priporočljivo za ranljive skupine prebivalstva. 
 Upoštevamo pravila higiene kašlja, plakat. 
 Pri vhodu v šolo bo na voljo razkužilo. 
 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. 
 Redno prezračevanje. 

 
Ko se epidemiološka situacija slabša, preidemo v fazo 2: 

 Obdobno samotestiranje v domačem okolju strokovnih delavcev in učencev vsaj enkrat 
tedensko.  

 Intenziviranje čiščenja in razkuževanja prostorov oz. površin. 
 Izvajanje dejavnosti na daljavo. 
 Zagotavljanje večje fizične razdalje v učilnici. 
 Povečujemo fizično razdaljo oziroma zmanjšujemo število stikov med osebami. 

 
PRIHOD in ODHOD V ŠOLO 

 Vhod za učence razredne in predmetne stopnje je ločen. 
 Pouk poteka po urniku v matičnih učilnicah ali na prostem. 



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 
gospodinjski učilnici), 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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