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Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje znanost in šport: Ravnanje v primerih pojavnosti 
širjenja virusa SARS-CoV-2 ob začetku šolskega leta, dne 23. 8. 2022, Navodil VIZ ob sumu ali potrjenem 
primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu Šolsko leto 2022/23, ter Priporočil higienskih in organizacijskih 
ukrepov za preprečevanje širjenju SARS-CoV-2 v VIZ, NIJZ-ja, avgusta 2022, je ravnateljica dne 31. 8. 2022 
sprejela,  
 
 

PROTOKOL IN NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI ZA 
IZVAJANJE POUKA v šolskem letu 2022/23 

 
 

I. UKREPI NA ŠOLI BODO PREDNOSTNO USMERJENI V: 
 

1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol 

oziroma načrt gibanja po šoli. Pri vhodu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila 

o ravnanju za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni.  

2. Redno in temeljito prezračevanje prostorov. 

3. Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. razkuževanje rok, uporaba brisačk za enkratno 

uporabo in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem preprečevanje kontaktnega 

prenosa. 

4. Ustrezna higiena kašljanja in kihanja. 

5. Redno čiščenje vseh prostorov in površin. 

 
 

II. PROTOKOLI RAVNANJA ZA IZVAJANJE POUKA PO 1. 9. 2022 
 

 
1. Samozaščitno vedenje 

1.1. Protokol prezračevanja prostorov 

1.2. Redno umivanje rok za otroke in zaposlene in upoštevanje osnovnih higienskih ukrepov 

2. Samotestiranje 

3. Dodatni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe 

4. Odzivanje ob sumu okužbe s SARS-Co_2 

4.1. Sum na okužbo v šoli 

4.2. Odzivanje šole ob potrjenem primeru z okužbo 

5. Skrb za odsotne učence 

6. Navodila za tehnično osebje, za zagotavljanje  ustreznega čiščenja in oskrbe s sanitarnim materialom  
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1. SAMOZAŠČITNO VEDENJE 
 
Virus SARS CoV-2 je med nami, zato je pomembno, da upoštevamo osnovne higienske ukrepe in 

priporočila za preprečevanje njegovega prenosa in širjenja ter ukrepe za samozaščitno vedenje. Vrsta in 

intenzivnost ukrepov se izvajata glede na epidemiološko situacijo. Poleg prezračevanja, rednega in 

temeljitega umivanja rok z milom in vodo, pravilne higiene kašlja, je potrebno tudi: 

 Redno čiščenje vseh prostorov in površin.  

 Prostor za osebo (pisarna računovodstva), kamor se oseba umakne, ki nenadno zboli. 

 Zaščitimo se s cepljenjem. 

Ukrepi za samozaščitno ravnanje narekujejo tudi poostren nadzor nad prihodi v prostore vzgojno-

izobraževalnega zavoda. Zato bodo vrata v šolske prostore (vhod za učence) zaklenjena v času izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega dela. 

 

1.1. PROTOKOL PREZRAČEVANJA 
 
 
Zaprte prostore je potrebno ustrezno zračiti. Pogoj za učinkovito prezračevanje je, da je menjava zraka 

dovolj pogosta in smer toka zraka  pri prezračevanju taka, da ne pride do prenosa mikroorganizmov med 

osebami.   

Ker na šoli nimamo mehanskega zračenja se bomo poslužili naravnega zračenja.  

- V sanitarijah, jedilnici, hodnikih, zbornici in šolski telovadnici bodo okna odprta vedno. 

- V učilnicah, kabinetih in pisarnah bodo okna odprta vedno, v kolikor bodo to dopuščale zunanje 

temperature. V primeru, da to ne bo mogoče bomo zračili vsakih 20 minut, tako da bomo na 

stežaj odprli vsa okna (pozimi za 3–5 min, poleti za 10 minut). To pomeni, da bomo zračili po 

vsaki šolski uri med odmorom, ter vsaj enkrat med samim potekom pouka in medtem izvedli 

nekaj FIT minutk za zdravje.  

 

1.2. OSNOVNI HIGIENSKI UKREPI 
 
 

1. Skrbimo za redno in pravilno umivanje rok. Če voda in milo nista dostopna, si roke razkužujemo z 

namenskim razkužilom za roke. Učenci 1. triletja naj si roke razkužujejo le izjemoma pod nadzorom 

odrasle osebe.  

2. Ne dotikamo ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

3. Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s 

papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi 

odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom. 

4. Izogibamo se tesnim stikom z osebami, ki kažejo znake akutne okužbe dihal. 

5. Če sodimo v ranljivo skupino, se ravnamo po nasvetu pediatra ali izbranega osebnega zdravnika, tudi 

glede priporočila zaščite z masko. Osebe, ki se odločijo/potrebujejo zaščito z masko, je treba pri tem 

podpreti.  
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6. V notranje prostore vstopajo tudi osebe z večjim tveganjem za težek potek bolezni COVID-19, osebe, 

ki imajo gospodinjske ali družabne stike z nekom, pri katerem obstaja tveganje za težji potek bolezni 

COVID-19 (npr.: študent z bratom ali sestro, ki je ogrožen). V primeru uporabe zaščitne maske mora 

biti ta nameščena pravilno in naj sega od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je oseba 

ne dotika. Zamenja naj se jo na dve do tri ure, oziroma prej, če se zmoči. Pred namestitvijo maske in 

po njeni uporabi naj si oseba umije ali razkuži roke. 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strokovno_mnenje_dp2_dp4_dp7_maske_ 

7. V vseh učilnicah, kjer poteka pouk, so tudi razkužila, s katerim se obrišejo in razkužijo mizice pred in 

po malici. 

 

2. SAMOTESTRANJE 
 

Samotestiranje v domačem okolju se priporoča za osebe s simptomi, značilnimi za okužbo z virusom 

SARS-CoV-2, in za vse, ki so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. Ob pojavu 

simptomov covid-19 pri otrocih v vrtcu naj se njihovi starši/skrbniki posvetujejo s pediatrom oziroma z 

izbranim osebnim zdravnikom. 

Več na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strokovno_mnenje_dp1_p8_samotest_9.8.2022.pdf 

 

3. DODATNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE 

 
V primeru slabše epidemiološke situacije ob doslednem izvajanju osnovnih ukrepov posegamo še po 

dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2. Gre za epidemiološko situacijo s 

prevladovanjem različice SARS-CoV-2, ki se hitro širi in povzroča težje potekajoče oblike covid-19 v tako 

visokem deležu, da bi brez dodatnih javno-zdravstvenih ukrepov nastopila preobremenitev 

zdravstvenega sistema na vseh ravneh.  

1. Samotestiranje v domačem okolju se razširi na vse učence, tudi na tiste, ki so asimptomatski; izvaja 

naj se vsaj enkrat tedensko. 

2. Intenziviranje čiščenja/razkuževanja prostorov oz. površin 

         Več: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenihustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval 

3. Dodatni možni ukrepi, ki prispevajo k zmanjševanju širjenja in prenosa virusa SARS-CoV-2: 

- izvajanje sestankov (med zaposlenimi, s starši) na daljavo. 

- izvajanje čim več aktivnosti na prostem, 

- zagotavljanje večje fizične razdalje v učilnici (npr. ločevanje miz), 

- zmanjšanje velikosti oddelkov, 

- prilagodljivi časi prihodov, pa tudi časi obrokov in odmorov, 

- povečanje/ločitev števila vhodov, izhodov v objekt. 
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4. ODZIVANJE NA SUM ZA OKUŽBO NA SARS-CoV-2 

 
Če oseba zboli z vročino in drugimi simptomi oz. znaki akutne okužbe dihal naj ostane doma. 

Priporočeno je, da se na domu samotestira.  

Če je rezultat samotestiranja negativen ni nadaljnjih ukrepov v VIZ. V primeru, da imajo učenci in dijaki 

simptome, o nadaljnji diagnostiki odloča pediater oz. izbrani osebni zdravnik. Le-ti se vrnejo v VIZ, ko so 

brez simptomov oz. po navodilih pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika. 

Če je rezultat samotestiranja pozitiven, je potrebno ukrepanje: 

- skladno s podpoglavjem 4.1.; 

- starš ali skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega osebnega 

zdravnika, ki učenca napoti na potrditveni test; 

- učenec do rezultatov potrditvenega testa ostane doma; 

a) če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov. Učenec se vrne v 

VIZ, ko je brez simptomov oz. po navodilih pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika; 

b) če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, o tem obvesti pediatra oz. izbranega 

osebnega zdravnika, ki mu odredi izolacijo. Starši naj o tem obvestijo VIZ. 

- Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa. Ukrepa se skladno s 

podpoglavjem 4.2. 

 

4.1. SUM NA OKUŽBO V ŠOLI 

 

Če zboli oseba z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19 v VIZ: 

- VIZ obvesti starše. Zboleli je do prihoda staršev v izolaciji (pisarna računovodstva).  

- Oseba, ki je bila v stiku z zbolelim, naj upošteva vse preventivne ukrepe (maske, medosebna 

razdalja, higiena rok itd.). 

- Zboleli uporablja samo prve sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug. 

- Starši zbolelega se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom. 

- Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid testa negativen, ukrepi VIZ niso potrebni. 

- V kolikor je pri osebah potrjena okužba (potrditveni HAGT/PCR test) s Covid-19, naj starši o tem 

obvestijo VIZ. VIZ ukrepa skladno z naslednjim podpoglavjem. 

- Prostore VIZ, kjer se je gibal zboleli s covid-19, je potrebno temeljito prezračiti ter očistiti in razkužiti 

predvsem površine, ki se jih je oseba dotikala (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.). 
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4.2. ODZIVANJE ŠOLE OB POTRJENEM PRIMERU Z OKUŽBO 

 

 

5. SKRB ZA ODSOTNE UČENCE 

 
Za odsotne učence zaradi različnih zdravstvenih razlogov bomo zagotavljali možnost sprotnega dela, 
tako da bomo: 

- za učence od 1. do 5. razreda razrednik navodila dnevno pošlje po e-pošti staršu.    
- za učence od 6. do 9. razreda bo dnevno objavljena vsebina dela v spletnih učilnicah.  

 

6. NAVODILA ZA TEHNIČNO OSEBJE, ZA ZAGOTAVLJANJE  USTREZNEGA 
ČIŠČENJA IN OSKRBE S SANITARNIM MATERIALOM  

 

1. Čistijo se učilnice vsak popoldan po pouku s temeljitim prezračevanjem prostora, razkuževanjem 

vseh površin v učilnici, miz, stolov, kljuk, računalnika, miške in tipkovnice, ki ga uporablja učitelj. 

Temeljito se z vodo in razkužilom pomijejo tla. 

2. Čiščenje hodnikov in garderob na enak način: razkuževanje vseh površin, ki se jih otroci dotikajo.  

3. Čiščenje sanitarij po ustreznem protokolu dosedanjega čiščenja. Ves čas so odprta okna zaradi 

prezračevanja. 

4. Čiščenje vhodov v šolo – po običajnem protokolu čiščenja. 

5. Vsak dan se preveri, da je v vseh prostorih zadostna količina papirnatih brisačk in da so milniki polni 

in se odstrani vse odpadke in smeti. 

6. V dopoldanskem času bo na šoli hišnik ves čas trajanja pouka pregledoval hodnike in sanitarije (na 

začetku vsake šolske ure), ter razkuževal kljuke vrat učilnic in druge površine ter skrbel, da bodo 

učitelji in drugi zaposleni delali v varnem okolju. 
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7. Skrbel bo za zračenje ter za čiščenje zunanjih površin in sprotno odnašanje odpadkov in smeti. 

8. Delo kuharice  

Na šoli imamo le razdelilno kuhinjo. Hrano prevzemamo iz OŠ Antona Ukmarja Koper. Dostavljavec 

hrano v posodah pripelje in jo odloži na voziček v predprostoru kuhinje. Kuharica razdeli malico v 

posode po skupinah, hišnik pa posode za učence 1.–5. razreda odnese v razrede in jih po končani malici 

tudi odnese nazaj v kuhinjo. Po malico za učence od 6. do 9. razreda odideta dežurna učenca. Pred tem 

si vsi temeljito operejo roke. 

Učenci malicajo v razredih. Preden dežurni učitelj razdeli malico, učencem razkuži mizico in si temeljito 

umije roke. Prav tako mizico razkuži po malici. Pred malico si vsi učenci temeljito umijejo roke. 

Kosilo imajo učenci v jedilnici. Pred kosilom in med izmenami, mize v jedilnici razkuži kuharica po vsaki 

izmeni. Učenci 1.–5. razreda hodijo na kosilo po urniku podaljšanega bivanja. Učenci 6.–9. razreda 

odidejo na kosilo po končanem pouku, v kolikor pa imajo pouk 7. šolsko uro, odidejo na kosilo po 6. uri.  

Kuharica skrbi tudi za čistočo kuhinje, prezračevanje kuhinje in jedilnice. 

 
 
 
 
 

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH O UKREPIH ZA PREPREČEVANJE OKUŽB IN SEZNANITEV S 

PROTOKOLI IN NAČRTI 

 

 Strokovni delavci so bili z okrožnico in  priporočili seznanjeni preko e-pošte ter na pedagoški 

konferenci, 31. 8. 2022. 

 

INFORMIRANJE STARŠEV IN SKRBNIKOV O NOVIH UKREPIH V ŠOLI 

 

Informiranje staršev bo potekalo preko spletne strani šole in na roditeljskih sestankih. 

 

Protokol za šolsko leto 2022/23 nadomesti nekatere dele Hišnega reda. 

 

 
ravnateljica:   

 
Aleksandra Pobega   


