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 PROTOKOL RAVNANJ  V OŠ IN VRTCU SV. TROJICA  

OD SREDE, 1. 9. 2021  

UČENCI OD 6-11 LET 

o v šolo vstopajo le zdravi učenci in upoštevajo šolski protokol (brez enega ali več naštetih  

simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod,  

kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska,  

slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje  

očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki) in brez rizičnih stikov. 

o Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi naj ostane doma in omeji stike z drugimi  

ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. 

o uporaba mask v skupnih prostorih (uporaba mask ob vstopu v šolo, v jedilnici, na  hodnikih, 

WC, razkuževanje rok, upoštevanje pravilne higiene kašlja, medosebna razdalja vsaj 1,5m, 

upoštevanje talnih označb), 

o učenci v učilnicah mask ne uporabljajo, 

o zaprte prostore temeljito zračimo, v skladu z načrtom prezračevanja, 

o učenci malicajo v učilnicah, 

o kosilo se ponudi v jedilnici z upoštevanjem navodil dežurnih učiteljev, talnih označb, nošenjem 

mask in sedežnim redom. 

 

UČENCI OD VKLJUČNO 12. LETA NAPREJ: 

o v šolo vstopajo le zdravi učenci in upoštevajo šolski protokol (brez enega ali več naštetih  

simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod,  

kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska,  

slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje  

očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki) in brez rizičnih stikov. 

o uporaba mask in razkuževanje rok ob vstopu v šolo, v skupnih prostorih, učilnicah pri pouku in 

odmorih, (v učilnicah, na  hodnikih, jedilnici, WC, razkuževanje rok, ne dotikamo se obraza, 

medosebna razdalja vsaj 1,5m, upoštevanje talnih označb), 

o 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  

o pouk za učence od 6. do 9. razreda poteka v matičnih učilnicah ali v specializiranih učilnicah, 

o učenci malicajo v učilnicah, 

o učenci različnih oddelkov se med seboj ne družijo, med učenci se vzdržuje distanca, ni 

posojanja stvari, pozornost pri ravnanju z garderobo, 

o zaprte prostore temeljito zračimo, v skladu z načrtom prezračevanja. 

 

ODRASLI  

o v šolski objekt vstopajo samo zdravi zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in 

upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja...). Pri tem se 
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upošteva šolski protokol in pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) ali drugi pogoji, ki jih 

določi NIJZ, 

o govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko računalniške 

povezave. 

 

Povzeto po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). 
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