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I. UVOD 
 

Spoštovani dijaki. 
 
Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po 
spremembi obnašanja ter prilagoditvah. 
Pri zaključku šolskega leta gre za izvedbo nujnih postopkov, ob tem pa z 
izvajanjem ukrepov zmanjšujemo možnosti za širjenje okužbe s SARS-CoV-2. Z 
odpiranjem šol se povečuje tveganje za prenos bolezni. 
Za vaše vračanje v šolo smo morali sprejeti različne omejitve in ukrepe, ki bodo 
zagotovili varnost vas, vaših bližnjih in tudi nas, ki bomo v šoli delali z vami.  
Z organizacijskimi ukrepi dosegamo manjše število stikov med dijaki in med 
zaposlenimi. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo 
možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše. 
 
 
Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena 
kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za 
omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko 
je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna 
za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja 
med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi 
bolezni. 
 

 Na šolo naj pridejo le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal). Ob 
prihodu v šolo naj dijaki prinesejo podpisano Izjavo staršev/dijaka* pred 
vstopom dijaka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 
(priloga navodil). V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše 
sam. Brez podpisane izjave vstop v šolo ne bo mogoč. 
V primeru, če je dijak zbolel, naj se dogovori z razrednikom ali svetovalno 
delavko za ureditev zadev ob koncu šolskega leta. 
 
Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je posodobil zdravstvene omejitve 
za otroke in mladostnike za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju, te so v prilogi 
navodil (Priloga 1) 
Dijaki z zdravstvenimi omejitvami naj se dogovorijo z razrednikom ali 
svetovalno delavko za ureditev zadev ob koncu šolskega leta. 
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II. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 
 
 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je 
preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. 

 
Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 

 Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v 
preprečevanje kapljičnega prenosa. 

 V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in 
predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa. 

 
Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po 

njihovem umivanju ali razkuževanju. 
 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za 
okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje 

samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. 
 

Popolne varnosti ni. 
 
 
Za zaščito tako dijakov kot profesorjev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2 je 
potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh 
splošnih higienskih ukrepov: 
 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 

 V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za 
roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je 
namenjeno samo zunanji uporabi. Možno je uporabljati tudi alkoholne razkužilne robčke 
(70 %). Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju 
kože. 

 Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali 
izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali 
po dotikanju drugih površin. 

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

 Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

 Odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju šole oziroma dijaškega doma. 
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 Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos 
s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po 
vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo. 

 Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri oziroma 
med maturo po posameznem izpitnem sklopu (na stežaj odprta okna). 

 Razen dijakov in strokovnih delavcev šole naj v objekt šole ne vstopa nihče, eventualno 
najavljena oseba pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno masko. 

 Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po telefonu 
ali preko računalniške povezave. 

 Pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov. 

 Organiziranje dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, proslave, razstave, 
literarni večeri) je odsvetovana. 

 
Na spodnjih povezavah je dostop do navodil za preprečevanje okužbe in pravilnega ravnanja.  
 

 Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na 
spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. 
 

• Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecite v-
sirjenja.pdf. 
 

• Umivanje rok: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-
rok_zdravstveni-delavci.pdf. 

 
• Higiena kašlja: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-
kaslja_0.pdf.  

 
• Pravilna namestitev obrazne maske: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 
 
Navodila za pravilno ravnanje dobite tudi v prilogi teh navodil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
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III. PRIHOD V ŠOLO IN POTEK ŠOLSKEGA DELA 
 

1. PRIHOD DO ŠOLE 
 
Priporočamo peš hojo, kolesarjenje, tudi individualnega prevoz s strani staršev (brez 
združevanja dijakov!). 
 
Svetujemo smiselno upoštevanje Priporočil za izvajalce posebnih linijskih prevozov v času 
epidemije COVID-19 za javni prevoz v šolo 
Priporočila za izvajalce posebnih linijskih prevozov v času epidemije COVID-19 so dosegljiva na 
povezavi:  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prevozi_linijski_avtobusi.pdf 

 
 

2. VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 
 
Dijake bo na vhodu v šolo pričakal strokovni delavec šole. V šolo bodo vstopali posamično,  v 
šolski objekt dijaki vstopajo z masko na vhodu je obvezno razkuževanje rok. Do učilnice se 
dijaki napotijo po označenih koridorjih, upoštevajo medsebojno razdaljo.  
 
Razpored dijakov iz razreda v manjše učne skupine, razpored učilnic in določeno uro za prihod 
v šolo boste prejeli pred prihodom v šolo. O razporedu in poti dostopa do učilnice vas bo 
predhodno obvestil razrednik.  
 
 

3. VSTOPANJE V RAZRED IN POTEK ZAKLJUČKA POUKA 
 
Vsi nujni postopki se na šoli izvedejo v najkrajšem možnem času brez odmora in brez malice 
oziroma pogostitve. 
Dijaki si pri prihodu v učilnico temeljito umijejo roke v skladu s priporočili NIJZ. Potem pa 
poiščejo svoje dodeljeno mesto. Po učilnici naj se dijak giblje s primerno socialno distanco (1,5-
2 m). 
 
 Učilnico učitelj dobro prezrači, okna naj bodo čim več odprta. Klimatskih naprav ne moremo 
uporabljati.  
 
Vsi dijaki in zaposleni in dijaki v objektu šole nosijo maske. Dijaki jo lahko, ko sedijo pri  
zaključku pouku ob zagotovljeni distanci, odložijo na papirnato brisačo na klopi. V primeru, da 
se dijaku približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 do 2 metra, naj si nadenejo maske. 
 
Priporočljivo je, da si dijaki prinesejo s seboj plastenko z vodo. Zaradi pogostega zračenja naj 
imajo s seboj toplo oblačilo. 
Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. 
 
 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prevozi_linijski_avtobusi.pdf


6 
 
 

4. GARDEROBNI PROSTORI 
 
Dostop do garderob bo organiziran za vsako skupino dijakov posebej, da dijaki lahko 
izpraznite omarice. Skušajte se izogibati zastojem na poti v in iz garderobe. 
 

5. ODDAJA IZPOSOJENIH UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 
 
Oddaja izposojenih učbenikov iz učbeniškega sklada bo organizirana za vsako skupino dijakov 
posebej. Upoštevajte navodila, ki vam jih bo posredovala knjižničarka. 
 

6. UPORABA SANITARIJ 
 
Dijaki na WC odhajajo po označeni poti, posamično. Pri uporabi sanitarij upoštevajo vsa 
higienska navodila, ki preprečujejo možnost okužbe. 
 
 
 

7. ODHOD DOMOV 
 
Po končanih opravilih ob zaključku pouku naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj 
stalno ohranjajo priporočeno medosebno razdaljo. 
 
Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni 
dovoljeno. 
 
 
 

IV. UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI 
COVID-19 

 
OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V SREDNJI ŠOLI/DIJAŠKEM DOMU  

 Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkovnikom 
šole obvesti starše. Dijaka se napoti domov ali počaka starše. (Za pot domov naj ne uporablja 
javnega prevoza).  

 Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, naj počaka v izolaciji.  

 Priporoča se, da v času, ko čaka starše, če je možno, nosi masko.  

 Starši dijaka se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom dijaka. V primeru, da zdravnik 
napoti dijaka na testiranje in če je izvid testa negativen, dobi dijak navodila za zdravljenje od 
izbranega zdravnika in preiskava na COVID-19 je zaključena.  

 Če je pri dijaku potrjena okužba COVID-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija oz. ga 
o tem obvesti izbrani zdravnik dijaka. V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne voditi 
epidemiološko preiskavo. V epidemiološki preiskavi sodelujejo NIJZ, vodstvo šole, zdravstvena 
inšpekcija in drugi. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki 
so bili v stiku z obolelim dijakom v času kužnosti doma, v šoli itd. O epidemioloških ukrepih v 
šoli se vodstvo šole posvetuje z območno enoto NIJZ.  
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V. DIJAŠKI DOM 
 
 
 

 V dijaški dom naj pridejo samo zdravi dijaki.  

 Dijak naj ostane doma, če je v zadnjih 14 dneh imel kateregakoli od naslednjih 
simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče 
žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju 
zdrav oziroma je bil v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s 
SARS-CoV-2.  

 Če je dijak zbolel z navedenimi znaki/simptomi bolezni COVID-19 ali je bila potrjena okužba s 
SARS-CoV-2 pri osebi, ki z dijakom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), 
naj ne prihaja v šolo.  

 Dijak naj se v tem primeru dogovori z vzgojiteljem za individualni obisk in izselitvi iz dijaškega 
doma.  

 Dijak z zdravstveno omejitvijo naj se individualno dogovori z vzgojiteljem o obisku in izselitvi 
iz dijaškega doma.  

 Bivanje v dijaškem domu ni mogoče. 
 
Za obisk in izselitev iz dijaškega doma veljajo enaki preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja 
povzročitelja bolezni COVID-19 kot za šolske prostore. Temeljijo na:  

 doslednem vzdrževanju zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega 
prenosa;  

 rednem umivanju rok in čiščenju oz. razkuževanju površin in predmetov ter s tem v 
preprečevanje kontaktnega prenosa.  
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VI. PRILOGE 
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Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo 
 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 
 
 
 

____________________________________________ (ime in priimek) 
 
1. v zadnjih 14 dneh nisem imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna 

temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek 
pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav; 

 
2. v zadnjih 14 dneh nisem bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 
 
3. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 

pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok/bom ostal 
doma. 

 
Kraj in datum:____________________________________ 
 
Podpis:__________________________________________ 
 
Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS- CoV-2 pri osebi, ki z vami 
biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike z drugimi 
ljudmi. Če je ste bolan-i, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega/svojega izbranega ali dežurnega 
zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste 
nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. 
 
Priporočamo vam, da omejite stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi 
kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni. 
Druženje mladostnikov namreč poveča tveganje za okužbo mladostnikov. 
 
 
Osnovne informacije o COVID-19 
 
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska 
doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se 
najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, 
vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen 
poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se 
poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne 
bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni 
je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. 
Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z 
bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi 
z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna 
navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 
 
 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo 
 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 
 
 
 
Moj otrok ____________________________________________ (ime in priimek otroka) 
 

1. v zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna 
temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek 
pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav; 

2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 
 

3. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s 
SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo 
otrok/bom ostal doma. 

 
 
Kraj in datum:____________________________________ 
 
Podpis:__________________________________________ 
 
Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, 
ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike z 
drugimi ljudmi. Če je otrok bolan-i, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega /svojega izbranega ali 
dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo 
boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. 
 
Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi 
kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni. 
Druženje mladostnikov namreč poveča tveganje za okužbo mladostnikov. 
 
 
Osnovne informacije o COVID-19 
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska 
doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se 
najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, 
vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen 
poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se 
poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne 
bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni 
je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. 
Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z 
bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi 
z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna 
navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 
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11 
 
 

 



12 
 
 

 



13 
 
 

 



14 
 
 

 



15 
 
 

 



16 
 
 

 



17 
 
 

 



18 
 
 

 



19 
 
 

Priloga 1: Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za 
dijake za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju, dostopno na naslednji povezavi.  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sklep_rsk_za_pediatrijo_10_korespond
encna_seja_20052020.pdf 
 
 
Priloga 2: Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za medicino dela, prometa in športa je opredelil 
zdravstvene omejitve za zaposlene v šoli za vrnitev na delovno mesto ob ponovnem odprtju, 
dostopno na naslednji povezavi. 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sklep_rsk_za_medicino_dela_prometa_in_spor
ta_05052020.pdf 
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https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sklep_rsk_za_medicino_dela_prometa_in_sporta_05052020.pdf

