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Strnjena Pravila ravnanja na OŠ Orehek Kranj v razmerah 

povezanih s COVID-19  
 

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

predmetov in površin.  

Ukrepi za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe so zato na naši šoli prednostno usmerjeni v: 

- vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v 

preprečevanje kapljičnega prenosa, 

- redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in 

predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa, 

- obvezno nošnjo zaščitnih mask (1. do 5. razred v skupnih 

prostorih šole, 6. do 9. razred v vseh prostorih šole)  

- pogosto prezračevanje prostorov. 

Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 

posameznik. 

 

Splošni higienski in preventivni ukrepi 

1. Seznanitev učencev z zaščitnimi ukrepi za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe 
(higiena rok in kašlja, varnostna razdalja, nošenje zaščitnih mask). Šola v ta namen pri 
vhodih, v toaletnih prostorih, hodnikih, pred jedilnico objavi piktograme in drugo gradivo, ki 
opozarja na zaščitne ukrepe.  
 

2. Poudarjen pomen umivanja rok s toplo vodo in milom. Učenci si roke umijejo vsaj po 
prihodu v šolo, pred in po malici, po uporabi toaletnih prostorov, pred kosilom in smiselno 
po potrebi. 
 

3. Učenci uporabljajo samo določen toaletni prostor, ki je najbližji njihovi matični učilnici ali 
učilnici, kjer poteka njihov pouk. Toaletni prostor uporabljajo le med poukom z dovoljenjem 
učitelja. Med odmori uporaba toaletnih prostorov ni dovoljena.  
 

4. Pred in po malici se mize počisti in dezinficira. 
 

5. Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na stežaj 
odprta okna le v navzočnosti odrasle osebe). 
 

6. Za vse učence, učitelje in vse druge strokovne delavce na šoli so zaščitne maske obvezne 
v skupnih prostorih, garderobah, na hodnikih. Učencem od 1. do 5. razreda v matičnih 
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učilnicah nošenje zaščitne maske ni potrebno. Učenci od 6. do 9. razreda nosijo maske tudi 
v matičnih učilnicah. Zaposleni nosijo maske tudi med učnimi urami. 
 

7. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh 
higienskih ukrepov za preprečevanje možnosti širjenja okužbe (samo učenci istega razreda, 
odrasla oseba na zadostni razdalji z zaščitno masko). 
 

8. V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni. Ostali obiskovalci le izjemoma po 
potrebi. Vstopajo samo pri glavnem vhodu. Ob vstopu se morajo obvezno evidentirati 
pri informatorju in upoštevati vse zaščitne ukrepe (nošenje zaščitne maske, 
razkuževanje rok ob vstopu, upoštevanje označenih smeri gibanja po šoli, higiena kašlja), 
ki veljajo na šoli. V šoli se ne zadržujejo dlje, kot je to nujno potrebno.  
 

9. Dostava za kuhinjo poteka pri zadnjem vhodu v kuhinjo. Potrebno je nošenje zaščitne 
maske in vzdrževanje minimalne razdalje. Poteka sprotno evidentiranje. Vsa ostala dostava 
poteka samo do glavnega vhoda. Tudi tu je potrebna uporaba zaščitnih mask in vzdrževanje 
minimalne razdalje. Poteka sprotno evidentiranje. Enako velja tudi za pošto. 

 
10. Govorilne ure in druge oblike pridobivanja informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko 

računalniške povezave na daljavo. Izjemoma, z odobritvijo vodstva šole, se lahko izvedejo 
v šoli. Enako je tudi z roditeljskimi sestanki. Izjemoma, le z odobritvijo vodstva šole in z 
upoštevanjem zaščitnih ukrepov (zaščitne maske, potrebna medsebojna razdalja), se 
izvedejo v šoli. 
 

11. Izvajanje dejavnosti klubov ni dovoljeno v času pouka in podaljšanega bivanja. 
 

12. Popoldanska rekreacija ni dovoljena. 
 

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 

 

Zdravstvene omejitve 

1. V šolo naj vstopajo le zdrave osebe (brez znakov akutne okužbe dihal). 
 

Protokol vstopanja v šolo 

1. Učenci prihajajo v šolo deset do petnajst minut pred pričetkom pouka, po možnosti 

peš ali s kolesom. Učenci vozači prihajajo v šolo z zadnjim možnim avtobusom in odhajajo 

s prvim možnim avtobusom (glede na pričetek/zaključek svojega urnika).  

 

2. Tistim učencem, ki v šolo izjemoma pridejo prej (zaradi utemeljenega razloga, ki ga starši 

pisno navedejo), dežurni učitelj na razredni stopnji odpre matično učilnico, kjer učenci 

počakajo na začetek pouka. Učenci predmetne stopnje v takem primeru počakajo v avli 

šole. 

 

3. Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj se ne drenjajo in naj ohranjajo 1,5 

do 2-metrsko medosebno razdaljo.  
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4. Ko učenci vstopijo v šolo, se preobujejo v svoji garderobi in le-to takoj zapustijo po označeni 

smeri odhoda. 

 

5. Po vstopu v šolo si učenci temeljito umijejo roke s toplo vodo in milom. 

 

6. Šola je za čim bolj tekoč in s tem varen vstop učencev v šolsko stavbo določila več vhodov. 

Učenci vstopajo v šolo IZKLJUČNO skozi (označeni) vhod, ki je določen za njihov 

razred. Razpored vhodov v šolsko stavbo in garderob – OŠ Orehek: 

1. razred: V šolo vstopajo skozi vhod nasproti vrtca (vhod je označen), učence spremljajo 

starši. Maska, razkuževanje rok, upoštevanje razdalje in upoštevanje smeri gibanja je za starše 

obvezno. Učenci imajo garderobo pred svojim razredom. 

2. do 4. razred: V šolo vstopajo skozi vhod z igrišča (vhod je označen). Učenci vstopajo sami 

od prvega dne dalje. Starši v šolo ne vstopajo. Garderobe imajo pred matičnimi učilnicami. 

5. razred: V šolo vstopajo skozi vhod iz atrija – gredo okoli šolske stavbe, mimo igrišča do 
notranjega atrija (vhod je označen). Učenci vstopajo sami od prvega dne dalje. Starši v šolo ne 
vstopajo. Garderobe imajo označene. 
 
6. do 9. razred: V šolsko stavbo vstopajo IZKLJUČNO pri glavnem vhodu.  

 
7. Šola je v času pouka od 8.20 do 11.50 zaklenjena. 

 
 

Protokol izstopanja iz šole 

1. 1. razred: Učenci 1. razreda po koncu pouka odhajajo iz šole v spremstvu svojih staršev. 

Iz šole odidejo skozi vhod, ki je določen za 1. razred. 

 

2. 2. do 5. razred: Učenci odidejo iz šole samostojno takoj po koncu pouka. Če jih starši 
pridejo iskat, počakajo pred šolsko stavbo in ne vstopajo. Učenci, ki so po koncu pouka 
vključeni v PB, samostojno odidejo domov ob uri, ki so jo določili starši in jo imajo zapisano 
v beležki.  
 

3. 6. do 9. razred: Učenci odhajajo iz šole samostojno takoj po končanem pouku. Ob odhodu 

se ne zadržujejo pred šolsko stavbo ali v prostoru znotraj šolske ograje. 

 

Protokol v primeru suma na okužbo s korona virusom oz. znaki covid-19 

1. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oziroma pri 
učencu prepozna simptome korona virusa, učenca odpelje v poseben prostor – izolirno 
sobo – kabinet RS in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo.  

2. Učitelj o tem obvesti tajništvo oz. ravnatelja. 
3. V primeru suma na okužbo pri zaposlenem, se zaposleni takoj napoti domov.  
4. Prostori, kjer se je gibal učenec/zaposleni s sumom na COVID-19, se očistijo, razkužijo in 

prezračijo. 
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Ukrepi v skladu z modelom B 

Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.)  starši, zaposleni, učenci 

Samo zdrave osebe  + 

Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih + 

Umivanje/razkuževanje rok  + 

Higiena kihanja in kašlja  + 

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

+ 

Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri 
gibanju večja 

+ 
težko 

Uporaba mask v skupnih prostorih  (zaposleni, učenci od 1. do 9. 
razreda) 

+ 

Uporaba mask v razredu (učenci od 6. do 9. razreda, učitelji) + 

Čiščenje in razkuževanje površin  + 

Zračenje prostorov  + 

Mešanje skupin (PB, šport, IP, heterogene učne skupine) dezinfekcija, umivanje 
rok 

Urnik uporabe prostorov (časovni zamik: jedilnica) urnik, dezinfekcija 

Določene poti gibanja (koridor)  po desni 

Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure)  +  
razen izjemoma z 
dovoljenjem vodstva 

Odsvetovanje prireditev + 
e-prireditve 

Ekskurzije in šole v naravi  preverjene destinacije 

Poseben režim pri predmetu šport (garderobe) + 
dezinfekcija 

Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču  + 

Spodbujanje pouka na prostem + 

Poseben režim v jedilnici  + 
dezinfekcija 

Vodenje evidence za zunanje obiskovalce  +  
informator 

Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelega + 
kabinet RS 

 

Ravnatelj seznani zaposlene z ukrepi za preprečevanje okužb: 

17. 9. 2021 –  objavljeno na šolski spletni strani 

17. 9. 2021 –  seznanitev za strokovne delavce ter za tehniško osebje in administracijo 

 

 Ravnatelj: Mag. Drago Zalar 
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