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OBVESTILO O PREVENTIVNIH UKREPIH V ZVEZI Z VIRUSOM SARS-CoV-2 
 
Spoštovani starši, 
 
dnevno spremljamo dogajanja glede širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2019, kakor tudi 
navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in priporočila zdravnikov. Kljub temu, da 
nimamo nobenega primera obolelih, smo na šoli sprejeli preventivne ukrepe v skladu z 
navodili NIJZ in pristojnim Ministrstvom. 
 
Prosimo vas, da ste tudi vi pozorni na zdravje vašega otroka in sledite priporočilom NIJZ. V 
primeru, da opazite znake bolezni, se obrnite na svojega osebnega zdravnika in o tem 
obvestite tudi šolo. 
 
Pozivamo vas, da doma zadržite otroka, ki kašlja, kiha, ima izcedek iz nosu ali očes, ali ima 

vročino. 

Če bo vaš otrok prišel v šolo z zgoraj opisanimi simptomi, ga lahko delavec, ki simptome 

opazi, pošlje v izolacijo oziroma poseben prostor, ki smo ga za ta namen na šoli predvideli in 

ustrezno uredili. Starše vas bomo telefonsko obvestili, da boste prišli po otroka. Otrok bo do 

vašega prihoda v izolaciji počakal v spremstvu odrasle osebe. 

Navodila NIJZ za vzgojno – varstvene inštitucije oziroma šole bomo sproti objavljali tudi na 

spletni strani šole. V primeru spremenjenih razmer glede pojava različnih okužb, se bodo 

ukrepi temu prilagodili. O novostih vas bomo sproti obveščali.  

V tem trenutku je šola storila vse, kar je smiselno, da bodo lahko pouk in vzgojne dejavnosti 

nemoteno potekale. Učitelji se bodo dotaknili aktualnih tem pri razrednih urah in drugih 

vzgojnih vsebinah, vsebine v povezavi s koronavirusom bodo obravnavali v okviru vzgojno-

izobraževalnega dela z različnih vidikov, kot so zdravstveni, psihološki, nalezljive bolezni kot 

družbeni pojavi, kritični odnos do informacij, itd…  (ta in naslednji teden) odlična in splošno 

koristna aktualizacija učnega procesa za doseganje z učnimi načrti predpisanih ciljev in 

standardov znanj. 
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Poudarjamo, da zaenkrat gre zgolj za preventivno obvestilo in preventive ukrepe, za katere pa 

prosimo, da jih izvajate tudi sami in se držite naslednjih priporočil: 

 

 Ne dotikamo se oči, nosu in ust. 

 Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 

 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. 

 Upoštevamo pravila higiene kašlja. Kašljamo in kihamo v robček ali zgornji del rokava.  

 Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo (vsaj 1 minuto). 

 V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko 
razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo 
za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje 
površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

 Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni 
potrebna. 

 V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se 
zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. 

 Ne pošiljajte bolnega otroka v šolo! Bolan otrok ne sme v kolektiv. Če bo otrok zbolel v 
šoli, boste prejeli obvestilo, da ga odpeljete domov. Poskrbite, da bo otrok ostal doma 
do ozdravitve.  

 
Pošiljamo vam še povezavo do spletnih strani NIJZ, kjer najdete več informacij: 
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. 
 

Lep pozdrav.  
 
                                                                                                   mag. Marjeta Šmid, ravnateljica šole 
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