
Spoštovani starši!
 

Po dolgem času samevanja, je naša šola
ponovno odprta. Zavedamo se, da je
virus med nami še vedno prisoten v

veliki meri. Tako smo za vas strnili nekaj
napotkov in ukrepov, ki smo jih povzeli iz
navodil in priporočil s strani pediatrov in
NIJZ. Ukrepov se bomo v šoli držali in jih
upoštevali v največji možni meri. K temu
spodbujamo tudi učence in vas, starše. 

NAVODILA ZA STARŠE
O RAVNANJU V ČASU
RAZHAJANJA VIRUSA

COVID-19
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Povzemamo tudi besede pediatrov, ki
nas zaposlene, učence in vas starše
pozivajo k odgovornemu ravnanju,

vzdrževanju varnih stikov znotraj družine
in izogibanju nenujnim opravkom.

 
 

  V primeru okužbe ali stika z okuženo
osebo vas prosimo, da učenec ostane

doma in o tem obvestite razredničarko
ali svetovalno delavko. Le tako lahko
pravočasno ukrepamo in preprečimo
morebitno nadaljnje širjenje virusa. 

 
 

Iskreno se vam zahvaljujemo za vašo
potrpežljivost in razumevanje v teh

negotovih časih. V tem času je potrebnih
kar nekaj prilagoditev z naše in vaše

strani, vendar bomo s skupnimi močmi
uspeli.

Prostore, v katerih se
zadržujemo, vsako uro

redno prezračimo.

 
Med

seboj vzdržujemo razdaljo. Učenci s
sošolci ne menjujejo šolskih potrebščin in
igrač. Prav tako igrač ne prinašajo s sabo v

šolo.

                      Po prihodu v šolo
                     si razkužimo roke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Večkrat na dan si umijemo roke, zlasti pa
po kašljanju, kihanju ali brisanju nosu, po
uporabi stranišča in preden gremo jest.

Roke si temeljito namilimo in jih umivamo
najmanj 20 sekund oz. tako dolgo, da
dvakrat zapojemo pesem Ringa raja.



Viri: Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za
preprečevanje širjenja SARS-COV-2, Okrožnica OŠPP in priložena pisma

pediatrov za učence, zaposlene in starše

UPORABA PAPIRNATIH ROBČKOV
 

Pri sebi imamo papirnate robčke, ki jih
uporabljamo v

primeru kašljanja in kihanja. Robčki so
na voljo tudi v šoli.

                      Po uporabi robček vržemo v             
koš ter si temeljito

umijemo roke z 
                 vodo in milom.

 
 
 

HIGIENA KAŠLJA 
 

Če pri roki nimamo robčkov, kašljamo in
kihamo v

zgornji del rokava ter si takoj po tem
temeljito umijemo roke.

V šoli se veliko pogovarjamo o
odgovornem ravnanju v boju proti
širjenju novega korona virusa. Vsak

izmed nas šteje in prav vsak izmed nas s
svojim dejanjem in zgledom lahko

pripomore k preprečevanju širjenja
okužb.  

 

 
V šoli ves čas nosimo maske v skupnih
prostorih - v garderobi, na hodniku, v

avli, na straniščih, na kombiju... V svojih
učilnicah mask ne potrebujemo, če je

razdalja med nami zagotovljena. 
Če smo se tako dogovorili in se s tem
strinjamo, nosimo maske tudi v svojih

učilnicah.
 

Pozorni smo na pravilno 
nošenje maske:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ter na pravilno odstranjevanje maske:
 
 
 
 
 

Maske redno menjujemo. 
Pralno masko vsaki dan temeljito
operemo. 
Masko za enkratno 
uporabo po nošenju 
odvržemo v koš.

V ŠOLO LE ZDRAVI UČENCI IN
ZAPOSLENI!

 
Učenec, ki kaže kakršnekoli

bolezenske
znake (povišana telesna temperatura,

kašelj,
glavobol, bolečine v mišicah, izcedek

iz nosu, driska…),
 ostane doma. 


