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1. UVOD
Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo
izvajanje v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19 v OŠ Predoslje Kranj.
Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi
glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice,
navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.
Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila
oz. dopolnitve same objavljala na spletni strani šole.
Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZja. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to
sicer ni združljivo, saj nam to ne dopuščajo tako kadrovski kot prostorski pogoji. Smo pa
pripravili ukrepe, da čim bolj zmanjšamo prenos okužbe.

2. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL
2.1 Pravna podlaga
Pravila so sprejeta na podlagi spodnjih dokumentov:











okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/52 z dne 16.6.2020
okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/59 z dne 25.8.2020
okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/ 98 z dne 26.11.2020, Priprava na ponovno
izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v šolah
Higienskih priporočil za izvajanje pouka v Osnovni šoli (za učence prve triade in
devetošolce) v času epidemije COVID -19 (NIJZ, 8.5.2020)
Sklepa RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020 z dne 5.5.2020
Sklepa RSK Ministrstva za zdravje – področje pediatrije, z dne 30.4.2020
Sklepa RSK Ministrstva za zdravje in protokola– o izvajanju posebnega
presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom sars-cov-2 za
osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost, 20. 1. 2021
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji, povezanih s Covid-19 – MODELI IN
PRIPOROČILA
Navodila NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem
primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, 30. 11. 2020 (NIJZ) in posodobitve
Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje
širjenja sars-cov-2, 11. 12. 2020 (NIJZ) in posodobitve

3. DELEŽNIKI VIZ PROCESA
Organizacija dela v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19 zajema vse
deležnike VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli,
starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji,… itd).

4. IZVAJANJE VIZ DELA
4.1 Izvajanje VIZ dela v prostorih OŠ Predoslje Kranj
Pouk se v skladu z okrožnico 6030-1/2020/59 od 1. septembra 2020 izvaja po modelu B.
V šolo lahko prihajajo le zdravi učenci in zdravi zaposleni.
V kolikor se bo spremenila epidemiološka slika, se bomo prilagajali drugemu modelu in
varnostni protokol prilagodili.

4.2. Obseg viz dela
V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ Predoslje Kranj izvaja po obveznem
in razširjenem programu.
Izvajata se jutranje varstvo in podaljšano bivanje v enakem terminskem razporedu kot v
običajnih okoliščinah.
Dejavnosti se bodo izvajale smiselno in ob upoštevanju smernic NIJZ, zapisanih v modelih
in priporočilih.
Dejavnosti, ki se bodo v šolskem letu dogajalo ob pouku, se bodo izvajale smiselno v
odvisnosti od narave posamezne dejavnosti in presoje organizatorja o zagotovitvi
zadostnih varnostnih ukrepov.
Ekskurzije, tabore in šole v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne oz.
se bodo izvajale na daljavo.
Dnevi dejavnosti se praviloma izvajajo na šoli. Skupine učencev bodo ločene.
Dnevi dejavnosti se izvajajo izven šole, kadar lahko zagotovimo varne pogoje. Vodijo se
evidence skupin.

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju
vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega
razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).
Starši lahko informacije od razrednikov in drugih učiteljev pridobivajo na dogovorjen
način (epošta, drug dogovorjen način komunikacije).
Starši lahko splošne in potrebne informacije dobijo na spletni strani šole, šola redno
obvešča tudi preko eA sporočil.
Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekale na daljavo oziroma po telefonu ali prek
preko videopovezav. Le izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v
šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. O tem mora biti vodstvo šole
predhodno obveščeno.
Preko videokonferenc se izvajajo:
-

Govorilne ure
Roditeljski sestanki
Seje organov šol in učiteljskega zbora
Sestanki aktivov
Drugi sestanki, zbori, seje, srečanja

Dejavnosti, zapisane v odebeljenem besedilu, se smiselno v odvisnosti od narave
posameznega primera in zmožnosti udeležencev ob vsakokratni presoji učinkovitosti in
ekonomičnosti procesa izvajajo na daljavo, z uporabo informacijske tehnologije, ali v
dopisni obliki (po elektronski pošti).
Starši lahko informacije od razrednikov in drugih učiteljev pridobivajo tako znotraj
aplikacije eAsistent kot po elektronski pošti.

5. OSEBNA VAROVALNA OPREMA
Učitelji in vsi drugi zaposleni v šoli nosijo zaščitne maske v skladu z odloki in okrožnicami.
Vsi zaposleni in učenci se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in
odstranitve zaščitne maske z infografiko, nameščeno v učilnicah, na hodnikih, v skupnih
prostorih. Pred namestitvijo maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti roke.

6. UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV
6.1. Zbirne točke za učence
Učenci iste učne skupine se lahko zbirajo na zbirnih točkah pred vhodom v šolo, ob
prisotnosti učitelja za namen pouka.

6.2. Vstop v šolo in odhod domov
V šolo vstopajo le zdravi učenci in zaposleni.

Prihod in vstop v šolo
Priporočamo peš hojo, kolesarjenja za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni
prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).
V šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi določen vhod. Skozi vrata glavnega vhoda
vstopajo učenci 3. in 4. razreda (ko se vrnejo v šole tudi 4. razredi, pred tem vsi vstopajo
skozi vhod Orehovlje). Skozi vhod Orehovlje učenci 1. in 2. razreda, skozi vhod predmetna
stopnja pa vsi ostali učenci.
Vsaka vrata nadzoruje dežurni zaposleni šole ali delavec, zaposlen preko javnih del.




Vstop v šolo je mogoč na glavnem vhodu šole od 6. 15 do 16.00. Na vhodu je ves
čas prisoten delavec šole (javni delavec).
Vstop v šolo je na vhodu Orehovlje mogoč od 6.15 do 8. 20.
Vstop v šolo je na vhodu predmetne stopnje mogoč od 7. 20 do 8. 20.

Garderobne omarice čistilke redno razkužujejo.
Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.
Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne
maske, ki so si jo dolžne priskrbeti same.

Ob vstopu v šolo se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo ob vhodu.
Zaposleni vstopajo v šolo in iz nje skozi službeni vhod.

Odhod domov
Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 –
2,0 m. Ob odhodu domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih ter ob izhodu iz šole,
da učence opozarja na spoštovanje ukrepov.
Starši otroke iz OPB v 1. in 2. razredu prevzamejo pred vhodom Orehovlje, kamor ob
poprej individualno dogovorjeni uri med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju,
pride otrok sam (ga napoti učitelj) po tem, ko straši učitelja obvestijo o prihodu (okno).
Starši otroke iz OPB v 3., 4. razredu prevzamejo pred glavnim vhodom, kamor ob poprej
individualno dogovorjeni uri med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju, pride
otrok sam (ga napoti učitelj) in učenec starše počaka pri dežurni odrasli osebi (le ta lahko
otroka obvesti o prihodu staršev v oddelku, če starši ne prihajajo ob točno določeni uri).
Starši počakajo na za to določenih točkah in v varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m
do druge osebe.
Učenci se razkužujejo ob vstopu v šolo.
Po končanem pouku naj učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo
1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Tudi v tem delu dneva je pri vhodu ter na
vsakem hodniku prisotna odrasla oseba, ki skrbi, da se ukrepi spoštujejo.

6.3. Gibanje po šoli
RAVNANJE NA HODNIKIH IN SKUPNIH PROSTORIH ŠOLE
Učenci se v skupnih prostorih in hodnikih premikajo posamično in ne v paru/skupini.
Hodijo drug za drugim /kolona/, pri čemer upoštevajo ustrezno razdaljo. V času prihoda
v šolo si roke razkužijo, v šoli pa dosledno skrbijo za higieno rok z rednim umivanjem z
vodo in milom.
Na hodnikih in drugih skupnih prostorih šole se učenci ne zadržujejo.

Pouk v šoli poteka po urniku matičnega razreda. V tem času učenci po nepotrebnem ne
bodo zapuščali razredov, kar velja tudi za čas odmorov.
Izjema bo le pouk v specialnih učilnicah (pouk športa, likovne in glasbene umetnosti, pouk
v manjših učnih skupinah, pouk tehnike, gospodinjstva, obveznih in neobveznih izbirnih
predmetov, OPZ in MPZ, OPB).
Odhod na stranišče bo dogovorjen z učiteljem in bo individualen. Po vsakem odhodu na
stranišče si bo učenec roke umil z vodo in milom, preden bo zapustil sanitarije. Učenci se
po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi in drugimi označbami, ki
predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo (cestna pravila – po desni). Ta določba
velja smiselno za razrede, hodnike in druge prostore šole.
Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne
prostore – tiste, ki so učilnici najbližje.
Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in
izmenjaje. Pri odhodih na stranišče mora dežurni učitelj v vsakem nadstropju paziti, da
se v toaletnih prostorih ne naredi gneča.
Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati talne označbe, ki opozarjajo na
medsebojno razdaljo. Toaletni prostori naj se ustrezno zračijo.

RAVNANJE V RAZREDIH
Učenci pouk obiskujejo v matični skupini. Število otrok v matični skupini (to je razredu) je v
skladu s trenutno veljavnimi normativi in standardi glede oblikovanja razredov oz. skupin.
Skupine se praviloma ne spreminjajo in ostajajo v istem prostoru ves čas izvajanja pouka.
Prehodov med skupinami in učilnicami praviloma ni.
Na predmetni stopnji lahko izjemoma (specialne učilnice) učenci tudi menjajo prostor pod
vodstvom učitelja v koloni. Hodijo po desni strani hodnika. Ob prihodu v naslednjo učilnico
pobrišejo s papirnato brisačko svojo mizo, ki jo je predhodno z razkužilom napršil učitelj.
V matični učilnici ima vsak učenec svoj prostor, ki ga ne zamenjuje ali zapušča. Če učenec
svoj prostor zapusti in se giblje po prostoru, to stori tako, da se drugim osebam v prostoru ne
približa na manj kot 1,5 metra in da svoje gibanje po prostoru omeji na najnujnejše.
Ob prihodu učencev v šolo in v matično učilnico naj bo le ta odklenjena, učitelj je prisoten v
učilnici deset minut pred začetkom pouka.
Vse učilnice, tako matične kot specializirane so ves čas neuporabe obvezno zaklenjene.

V druge prostore šole se ne bo vstopalo brez spremstva delavca šole, ki bodo učence peljali
v jedilnico ali specializirano učilnico.
Na razredni in predmetni stopnji se namesto menjave prostorov praviloma vršijo menjave
strokovnih delavcev znotraj skupini dodeljenega prostora.
V primeru pouka v manjših učnih skupinah (ob boljši epidemiološki sliki), kjer se družijo
učenci različnih razredov, se v učilnici naredijo »otoki« učencev istega matičnega razreda,
med katerimi je vsaj 2 m razdalje /učenci enega razreda ob eni strani učilnice, učenci drugega
razreda ob drugi strani učilnice. Učenci in učitelji nosijo maske.
Po koncu pouka v specializirani učilnici strokovni delavec s pomočjo učencev razkuži vse
prostore, ki so bili zasedeni. Učence ponovno pospremi v matično učilnico.

6.4. Zračenje učilnic
Vsak dan pred pričetkom pouka naj se vse prostore temeljito prezrači (vsa okna v
posameznem prostoru odprta na stežaj), nato pa naj se izvajanje pouka prilagodi na način,
ki omogoča redno prezračevanje prostorov, sredi in na koncu vsake šolske ure. Še boljše
je, če je seveda možno, da se učilnice in ostali prostori zračijo ves čas. Okna naj po
možnosti odpira in zapira samo učitelj oziroma samo ena oseba.
Tudi po koncu pouka, pred čiščenjem, naj se prostore temeljito prezrači (vsa okna v
prostoru odprta na stežaj). Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih
ustanov v času širjenja COVID-19 so dosegljiva na: https://www.nijz.si/sl/navodila-zaprezracevanjeprostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19.
Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred
začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko,
prepojeno z razkužilom.
Učitelj, ki je zadolžen za posamično učno skupino in s tem za posamično matično učilnico,
deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa
razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot določeno v
prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka.
Po vsaki šolski uri - med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj
odhaja iz učilnice, izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice.
Vsa okna v posameznem prostoru naj bodo odprta na stežaj, pozimi za 3-5 minut, v toplem
delu leta za 10-20 minut; med odmori pa ves čas. Še boljše je, če je seveda možno, da se
učilnice in ostali prostori zračijo ves čas.

6.5. Preventivni ukrepi v učilnicah
V učilnicah so:
- Umivalniki s tekočo vodo
- Podajalniki papirnatih brisač
- Koši za smeti
- Razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%)
Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo (umijejo) roke.
Ob odhodu domov si učenci razkužijo (umijejo) roke.
Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.
Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Učence
prve triade dodatno usmerja učitelj.
Ko je možno – po presoji učitelja – naj pouk poteka čim več na prostem, v neposredni
okolici šole.
Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:
- Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo.
- Plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna
kontaminacija umivalnika.
- Sredstvo za zaščito pred soncem (velja predvsem v prvi triadi).
Tudi pri pouku na prostem mora učitelj zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 – 2,0 m.
Učenci v učilnicah sedijo na zato določenih stolih, ki so poimensko označeni. Med seboj
se na stolih ne izmenjujejo. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov, učitelji
učencev ne presedajo. Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 –
2,0 m. V pomoč so jim oznake. Poleg tega jih učitelj opozarja na ustrezno medsebojno
razdaljo.
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo in vozači so v svojih stalnih skupinah, kjer skušamo
ohranjati socialno distanco. V kolikor je mogoče, je zagotovljen stalen prostor in učitelj.
Pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke oziroma se le
te odda v karanteno za 3 dni, možno je didaktične pripomočke razkužiti tudi s primerno UV
svetilko, ki zagotavlja razkuževanje ali z drugimi primernimi razkužili.
Možno je knjige razkužiti tudi s primerno UV svetilko, ki zagotavlja razkuževanje.

Računalniška učilnica naj se uporablja v naprej napovedano (obrazec v zbornici). Za vsako
skupino jo je potrebno razkužiti (tikpovnice, miške z UV svetilko, ki jo uporablja le učitelj).

V matičnih učilnicah učitelji uporabljajo, če je le mogoče svoj prenosni računalnik. Pred
uporabo si razkužijo roke. Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.
Tudi pri pouku na prostem mora učitelj zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 – 2,0 m.
Izvajanje pouka ali drugih dejavnosti na otroškem igrišču poleg šole, kjer so igrala, je
pogojno dovoljeno (če velja odlok o uporabi igrišč, razkuževanje).
Na prostem učitelji in učenci, v času veljavnosti odloka, nosijo zaščitne maske.

6.6. Šolska prehrana
Šola organizira malico, kosilo in popoldansko malico.
Zaposleni v kuhinji morajo upoštevati vsa higienska priporočila in ob izdajanju hrane
nositi ustrezno masko (kirurško masko ali masko FFP2). Delovna oblačila so dolžni
zamenjati vsak dan, oprati jih je potrebno vsaj pri 60°C.
Zaposleni v kuhinji si morajo redno umivati roke.
Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov.
Vsak dan pa se (dodatno) razkužujejo kljuke, pipe in delovne površine pred in po
zaključku dela. Pred vhodom v kuhinjo je nameščeno razkužilo.
Dobavitelji v prostore šolske kuhinje ne vstopajo, prevzem se opravi pred vhodom.
Zunanji vhod je zaklenjen.
Medosebna razdalja med zaposlenimi je 1,5 – 2,0 m.

Malica
Malica in popoldanska malica sta pripravljeni enoporcijsko, hrana je zaščitena s folijo.
Učenci malicajo izključno v učilnici. V kolikor poteka pred malico pouk v heterogenih
skupinah se oddelek združi v eni učilnici, v kolikor ima oddelek pred malico pouk športa,
malicajo v jedilnici, prav tako velja, če poteka pred malico pouk v učilnici tehnike.
Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v času med 9.05 in 9.25, učenci predmetne stopnje v
času med 9.55 in 10.15.
Hrano pri malici razdeli učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom. Malico
v jedilnici prevzamejo dežurni učenci in posodo vrnejo nazaj na označeno mesto.
Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in
razkužilom. Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke.
Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom.
Po zaužitju ostanke odvržejo v zato namenjene koše – ločevanje odpadkov: papir, plastika,
itd.
Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito
umivanje rok z vodo in milom.
Po koncu malice se bo vse ostanke hrane, odpadke in posodo vrnilo v plastične
posode in NE v koš za smeti v učilnici (ločevanje odpadkov in manjšanje možnosti
prenosa okužbe).
Jedilnica in kosilo
V jedilnici se streže zgolj kosilo. Vsi uporabniki si morajo pred vstopom v jedilnico in pri
izhodu umiti roke. Učitelji zagotovijo, da si učenci v razredu umijejo eden po eden roke
pred in po kosilu, tudi učitelj si umije roke pred in po kosilu.
Učenci iz ene učne skupine, ki imajo v šoli kosilo, naj gredo na kosilo skupaj.
Istočasno se nahaja v jedilnici največ toliko učencev, da je zagotovljena medosebna
razdalja vsaj 1,5 do 2 metra. V kolikor je le mogoče se kosilo deli vsaki skupini (mehurčku)
posebej. Za to so odgovorni učitelji, ki učence pospremijo na kosilo. Skrbijo za vzdrževanje
reda v jedilnici.
Vsi stoli, ki se v jedilnici smejo uporabljati, so vidno označeni.
Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za medsebojno razdaljo. Poti
vstopa in izstopa se ne križajo, temveč potekajo po označenih koridorjih.

Kuhinjsko osebje pladnje razkužuje najmanj 2x dnevno oziroma po potrebi v odvisnosti
od rabe tudi večkrat.
Ob 12.00 v jedilnici kosijo učenci 4. razredov, ostali kosijo po končanem pouku v učilnicah,
ob prisotnosti učitelja. Na predmetni stopnji je to dežurni učitelj (po eden na vsakem
hodniku).
Pred pričetkom kosilo učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in
razkužilom.
Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom.
Po zaužitju ostanke odvržejo v zato namenjene posode in NE v koš za smeti v učilnici
(ločevanje odpadkov in manjšanje možnosti prenosa okužbe).
Kosilo učenci po razporedu prevzamejo v jedilnici, pladenj odnesejo v učilnico, kjer
kosilo zaužijejo.
Posodo iz učilnice odnese tehnično osebje.
Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito
umivanje rok z vodo in milom.
Osebje, ki izdaja hrano je zaščiteno z ustrezno masko.

6.7. Pisna gradiva in knjižnica
PISNA GRADIVA
V kolikor je neobhodno potrebno, da se za izvajanje pouka uporablja tiskano gradivo, npr.
učni listi, le te deli učitelj s poprej razkuženimi rokami. V kolikor bi učitelj pregledoval ali
ocenjeval pisne izdelke, mora le te minimalno 1 dan hraniti v varnem prostoru, preden jih
vrne učencem – razlog za to so znanstvena dognanja iz laboratorijskih raziskav, v katerih
so dokazovali čas preživetja virusa SARS - Cov -2.
Učitelji se morajo izogibati dejavnostim, pri katerih bi uporabljali od zunaj prinesen
material - npr. kartonske škatle, les, tekstil, ipd, saj virus preživi različen čas na različnih
površinah in se je treba temu izogniti.
DELOVANJE KNJIŽNICE
Šolska knjižnica bo delovala po vnaprej dogovorjenem urniku in v skladu s priporočili, ki
veljajo na področju knjižničarstva. Šolska knjižnica bo odprta od ponedeljka do petka med
7.30 in 15.30.

Učenci si bodo ob vstopu v knjižnico obvezno razkužili roke. Upoštevati morajo varnostno
razdaljo in priporočila NIJZ.
Ko si učenci izposojajo gradivo ali ga vračajo je lahko v knjižnici največ 5 učencev, ko pa
se izvajajo bibliopedagoške ure ali potekajo obiski oddelkov (mehurčkov) je v prostoru
lahko cela skupina ob zagotavljanju varne razdalje.
Kadar si učenci izposojajo ali vračajo gradivo, upoštevajo varnostno razdaljo. Učenci naj
se čim manj dotikajo knjig. V kolikor se učenec za knjigo, ki jo je prelistal, ne bo odločil, jo
bo odložil na mesto, kjer knjige odležijo 3-dnevno karanteno. Knjige se lahko tudi razkuži
s posebno UV svetilko.
Vrnjene knjige bodo v karanteni 3 dni. Po vsakem obisku večje skupine učencev se bo
knjižnica temeljito prezračila. Uporaba računalnikov v knjižnici do nadaljnjega ne bo
dovoljena.
Knjižnica je skupni prostor, kjer je potrebna uporaba mask.

6.8. Čiščenje prostorov
Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer
uporablja za čiščenje dan pred ponovnim pričetkom pouka.
Nadalje šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje
površin. Po končanju pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni
uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci
in zaposleni dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal,
stikal, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd , čistilke razkužujejo najmanj 3x dnevno.
V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat
dnevno, ob koncu pouka.
Čistilke praznijo koše za smeti 1x dnevno.
Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne
opreme.

6.9. Drugi ukrepi
Šola bo v 2 (dveh) dneh pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela intenzivno izpiranje
vodovodnega omrežja tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na
vseh pipah v stavbi za najmanj 15 minut. Poleg tega bo šola izvajala redna preventivna
izpiranja vodovodnega omrežja tudi nadalje, vsak konec tedna.

Hišnik po protokolu, ki je običajen, sname in očisti mrežice in druge nastavke vseh pip in
jih očisti vodnega kamna in drugih oblog.

6.10. Zaposleni
Strokovne delavke in strokovni delavci naj zaradi možnosti prenosa okužbe opustijo
neformalna druženja (npr. v zbornici, hodnikih, kabinetih, pri malici,..), pri svojem delu pa
naj dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe (razkuževanje rok in prostora,
nošenje mask vseskozi, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov najmanj
enkrat v eni šolski uri). Pri dejavnostih izven oddelka, npr. na sprehodih ali igrišču šole,
učiteljice in učitelji nosijo maske in se ne družijo med seboj.
Svetovano je, da delovne sestanke, aktive opravijo po videokonferenci oz. po telefonu. Za
zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 – 2,0, v
skladu z odloki je obvezna uporaba zaščitne maske (kirurška maska ali maska FFP2),
druženje v skupnih prostorih ni dovoljeno.

6. 11. Protokol testiranja
Zaposleni se udeležijo testiranja vsak ponedeljek med 6.30 in 7.45. Testiranje se izvaja na
sedežu OŠ Predoslje Kranj, v likovni učilnici. Pri morebitnem čakanju na odvzem brisa ves
čas vzdržujejo varnostno razdaljo in nosijo zaščitno masko.
Do prejema rezultata, kar se praviloma zgodi relativno hitro, ostanejo zaposleni brez
medsebojnih stikov, upoštevajo razdaljo, ves čas nosijo zaščitno masko.
Zaradi sledljivosti zaposleni ohrani sms na svojem telefonu in ga ne izbriše.
V primeru, da je rezultat testa na SARS-CoV-2 pozitiven, le to zaposleni nemudoma sporoči
ravnateljici in se čimprej/takoj odpravi domov. Negativnih rezultatov ni potrebno sporočati. V
primeru pozitivnega rezultata bo zaposlenemu odrejena izolacija, napoten bo na testiranje s
PCR testom, ki ga mora odrediti osebni zdravnik. V primeru negativnega rezultata PCR testa
se zaposleni vrne na delo.
Zaposleni na testiranje s seboj prinese osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja.
Testiranja se udeleži oseba le, če je zdrava, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil.
Testiranja ni potrebno opraviti zaposlenemu, ki
- predloži negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s
polimerazo (test PCR),
- predloži dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema
drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva
proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

- ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar
ni starejši od šest mesecev, ali
- ima potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot
šest mesecev.
V kolikor zaposleni ne opravi testiranja na sedežu šole, je dolžan ravnateljici predložiti
dokazilo o negativnem hitrem testu, ki ga je opravil pri drugem izvajalcu.

10.UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19
Če otrok zboli v šoli, učitelj pokliče tajnico, svetovalno delavko ali vodstvo, da učenca
odpelje v izolirno sobo BUS 1 (kabinet hodnik razredni pouk) in pokliče starše. Učenec
počaka na starše ob varstvu delavca šole. Starši so dolžni učenca oz. otroka prevzeti
čimprej.
Obolel otrok in dežurna oseba morata nositi zaščitne maske, ki bodo shranjene v
prostorih, namenjenih izolaciji.

Priloga 1:
POSTOPEK ODZIVANJA OB POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S SARS-COV-2 V
OSNOVNI ŠOLI PREDOSLJE KRANJ, NATANČNA OPREDELITEV PETIH KORAKOV
(DOKUMENT JE INTERNA PRILOGA ŠOLE in VRTCA k » NAVODILOM VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIM ZAVODOM (VIZ) OB SUMU ALI POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S
SARS-COV-2 V ZAVODU«,IZDANIMI NA NIJZ, 22. 02. 2021).
V navodilih je natančno opredeljeno postopanje vodstva VIZ ob:



sumu okužbe s SARS-CoV-2 in
potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2.

Postopanje ob pojavu potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 je razdeljeno v pet
korakov. Sledenje korakom v navedenem zaporedju vam omogoča pravilno ukrepanje. Ti
koraki so:
 1. korak: potrebnost ukrepanja,
 2. korak: prepoznava kontaktov,
 3. korak: opredelitev visoko rizičnih tesnih kontaktov (VRK),
 4. korak: obveščanje prepoznanih kontaktov,
 5. korak: spremljanje epidemiološke situacije znotraj VIZ.
Upoštevanje teh navodil je pomembno za omejevanje nadaljnjega širjenja okužbe s SARSCoV-2. Umik oseb, ki so bile v visoko rizičnem tesnem kontaktu z okuženo osebo, v
karanteno na domu, je učinkovit ukrep.
Glej prilogo, ki je dodana dokumentu Protokol.

11.SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST, POSODOBITEV
Ta pravila je sprejela ravnateljica Osnovne šole Predoslje Kranj po predhodnem
usklajevanju z delavci šole, s Sindikatom in s Svetom staršev. Pravila pričnejo veljati 18.
maja 2020 in se posodabljajo v skladu z veljavnimi Odloki. Veljajo in uporabljajo se do
preklica upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema
novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem
dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z
dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi
posamično.
V času uporabe teh Pravil se zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile,
lahko začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba
je v pristojnosti ravnateljice šole.
Kraj in datum: Predoslje, 12. 5. 2020

Pravila so posodobljena 1. 9. 2020, 26. 1. 2021, 1. 3. 2021

Janja Sršen, ravnateljica

ŽIG

