PREDOLOG PROTOKOLA ZRAČENJA
za preprečevanje prenosa virusa SARS CoV-2
Zaradi vse več dokazov, ki govorijo o pomembnosti prenosa novega korona virusa po zraku z aerosoli,
novejša priporočila za preprečevanje prenosa virusa SARS CoV-2 že nekaj časa predvsem poudarjajo
zračenje. Pogostejša menjava zraka v prostoru pomeni, da je tveganje za vdih delcev z virusi iz
zraka in okužbo manjše. 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.

V šolskih prostorih se priporoča zračenje skozi na stežaj odprta okna vsakih 20 min, pozimi
3-5 minut, poleti 10-20 minut; po vsaki šolski uri pa odprta okna ves čas v odmoru. Zračenje
je še bolj učinkovito, če odpremo okna na nasprotnih straneh.
V toplejšem delu leta pa je priporočljivo, da se šolski prostori zračijo še daljši čas.
1. Prezračevanje učilnic
Vsako jutro pred pričetkom pouka za temeljito zračenje učilnic poskrbijo čistilke.
Po začetku pouka nadzor zračenja v učilnicah prevzamejo učitelji, ki poučujejo v
učilnici. Zračijo enkrat med šolsko uro (oz. vsakih 20 min, za čas 3-5 minut pozimi, 1020 minut poleti) in po koncu učne ure, v času odmora. Če je le možno, se odprejo
okna oz. vrata na nasprotni strani.
Otroci naj imajo s seboj dodatna oblačila. Med zračenjem je zaželeno, da vstanejo in
naredijo kakšno lažjo telesno vajo ali se pretegnejo.
Še posebej pomembno je zračenje specializiranih učilnic, kjer se tekom dopoldneva
menjajo učenci različnih oddelkov.
Po končanem pouku dopoldne oz. OPB popoldne, za temeljito zračenje ponovno
poskrbijo čistilke.
2. Prezračevanje hodnikov, jedilnice in sanitarij
Pred začetkom pouka, prav tako po končanem pouku za temeljito zračenje vseh
hodnikov na šoli, prav tako jedilnice in sanitarij poskrbijo čistilke. Če je le možno, se
odprejo okna oz. vrata na nasprotni strani hodnikov.
Tekom dopoldneva, med poukom, za zračenje hodnikov vsaj 1-krat na uro poskrbijo
dežurni učenci – na razredni stopnji jih določijo učiteljice razredničarke, na predmetni
stopnji je to dežurni učenec pri glavnem vhodu. Za zračenje jedilnice in sanitarij

poskrbijo čistilke.
3. Prezračevanje pisarn in kabinetov
Zjutraj, pred začetkom delovnega časa in popoldne, ob koncu delovnika, za zračenje v
pisarnah in kabinetih poskrbijo čistilke, vmes med delovnikom pa posamezni
zaposleni v pisarni oz. kabinetu, prav tako vsakih 20 min, pozimi 3-5 minut, poleti 1020 minut .
4. Prezračevanje telovadnice in garderob
Vsako jutro pred pričetkom pouka za temeljito zračenje telovadnice in garderob
poskrbijo čistilke.
Po začetku pouka ostajajo okna telovadnice odprta ves čas???, za zračenje garderob pa
po vsaki šolski uri (med odmori) poskrbi učitelj, ki je imel tisto uro pouk v telovadnici.
Po končanem pouku dopoldne oz. OPB popoldne, za temeljito zračenje ponovno
poskrbijo čistke.
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