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HIŠNI RED V ČASU KORONAVIRUSA OD 21.2.2022 DO PREKLICA 

- Na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje pogoja preboleli, cepljeni 
in testirani (PCT) 

- Ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot učence in dijake 
 

- Za zagotavljanje varnega učnega okolja v veljavi naslednji ukrepi:  

• Higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo 
enako kot do sedaj. Ob vstopu v vzgojno-izobraževalni prostor je obvezno 
razkuževanje rok z razkužilom.  

• Vzdrževanje varnostne razdalje med osebami, še posebno, če se ne uporabljajo 
zaščitne maske.  

• Obvezna uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa 
FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju 
v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V šolah to pomeni, da učenci in 
zaposleni obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja 
pouka in drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora in tudi pri gibanju in 
zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti 
medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Če učenec ali dijak ne uporablja zaščitne 
maske, se mu v prostoru, kjer se izvaja pouk ali druga dejavnost šole, zagotovi 
varnostna razdalja 1,5 m.  

- Še nadalje NI obvezna uporaba zaščitne maske za:  

• otroke, do dopolnjenega 6. leta starosti,  

• vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike 
vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,  

• nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,  

• osebe, ki izvajajo športno vadbo,  

• osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih 
razlogov onemogočena,  

• učence in dijake pri pouku športne vzgoje in pouku športa,  

• učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, 
sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,  

• za tolmače za slovenski znakovni jezik pri komunikaciji z gluhimi in naglušnimi 
osebami.  
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- Na vratih šole in na vseh vidnih mestih (oglasna deska, zbornica) so nameščena navodila 

za preprečevanje okužbe novega Covid-19. 
- Na stopnišču pred steklenimi vrati vhoda v šolo je postavljen dozirnik z razkužilom. 

Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno. 
- Priporoča se, da učenci in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj 

ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. 
- Za vhod v šolo se uporablja samo glavni vhod iz strani športne dvorane.  

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19  

Pomembno je, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno 
spremljajte otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni 
covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v 
mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu ...), ostanite doma in pokličite osebnega ali 
dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna 
napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.   
V primeru pozitivnega rezultata samotesta otroka njegov starš oz. skrbnik o pozitivnem rezultatu 
samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki otroka napoti na 
potrditveni test. V primeru, da je pediater oz. izbrani osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno 
točko, kjer izvajajo testiranje in jih prosi za termin potrditvenega testiranja. Otrok do rezultatov 
potrditvenega testa ostane doma. Če je rezultat potrditvenega testa negativen, otrok lahko 
normalno obiskuje VIZ. Če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, starši otroka o tem obvestijo 
pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki otroku odredi izolacijo. Starš oz. zakoniti zastopnik 
otroka o potrjeni okužbi obvesti vzgojno-izobraževalni zavod v obdobju 12 ur od potrditve okužbe 
(skladno z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, 
okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)).  
  
Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi: 
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.   

 

Spremstvo iz OŠ Ob Dravinji se izvaja po dogovoru (prva triada osnovnošolcev).  

 

 

Slovenske Konjice, 21.2.2022                                                                      Branimir Klevže, ravnatelj 

 


