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Protokol za preprelevanje nalezljivih bolezni OS Vtt

12. Za zaidito pred okuZbo je potrebno:
. redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo
o upo5tevanje higiene ka5lja
. zradenje vedkrat dnevno
. vsi prostori in povr5ine se redno, dnevno distijo in razkuZujejo
. udenci posameznih oddelkov se med odmori zadrZujejo v udilnicah
o na hodnikih se gibajo po cestnem pravilu
r po menjavi skupin, distilka razkuZi prostor (mize)

Za prepredevanje prenosa okuZbe s SARS-CoV-2 se bomo ravnali po navodilih in smemicah NIJZ.
Pripravili smo ukrepe, da dim bolj zmanjSamo prenos okuZbe.

1. V Solo lahko vstopajo le zdrave osebe: Udenci in zaposleni.
2. Ob vstopu v Solo si vsak razkuZi roke. RazkuZila so tudi v udilnicah. Roke si temeljito

umivamo v udilnicah.
3. Pred zadetkom pouka udence sprejema in usmerja odrasla oseba. Udenci prihajajo v Soto

deset minut pred pridetkom pouka. Udilnice so odklenjene. V Solo udenci vozadi prihajajo in
odhajajo s Solskim artobusom v spremstvu uditelja, ki poskrbi za primemo razdaljo. Na
pridetek pouka podakajo v udilnici, po zakljudku pouka pa tudi v udilnici ali na Solskem
igriSdu.

4. Udenci se preobujejo v garderobi pred svojo udilnico, tudi obladila obesijo pred udilnico.
5. Po Soti se gibamo po talnih oznakah - desna stran.
6. Solski zgradbi sta zaklenjeni. Zunanji obiskovalci na domofonu pozvonijo za vstop v 5olo, saj

se vodi evidenca obiskovalcev.
7. Sola star5e sproti obvesda o vseh aktualnih informacijah.
8. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih pri obveznem in razlirjenem programu v

eAsistentu.
f. ie strokovni delavec Sole v dasu pouka ugotovi, da se udenec ne poduti dobro, oziroma pri

udencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, udenca odpelje v
poseben prostor - na Abramovi v kabinet 51. 24, naTrLaiki v pisarno pomodnice ravnatelja.
Star5e obvestimo o stanju uienca, starli prevzamejo svojega otroka pred vhodom v 5olo.
Po odhodu udenca se prostor razkuii.

10. V kolikorje otrok okuZen s Covidom 19, ravnatelj Sole o potrjenem primeru COVID 19 in o
morebitnem delnem zaprtju Sole seznani Ministrstvo za izobraievanje manost in Sport in
ravna v skladu s priporodili in navodili Obmodne enote Nacionalnega in5tituta zajavno
zdravje Ljublj ana.

1 1 . e e je izraZen sum na COVID l9 s strani star5ev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali oZj ih
druZinskih dlanih, se ravnatelj posvetuje pri epidemiologu z obmodne enote NIJZ.



. po uporabi pripomodkov/orodij uditelj le te razkuZi za seboj
o pred in po uporabi didaktidnih pripomodkov si morajo udenci nujno umiti roke
. uporaba sanitarij je med poukom dovoljena

13. Uditelj pospremi udence v garderobo ali na kosilo.
14. Sola za udence/udenke, ki se izobra:Zujejo v prostorih Sole, zagotovi Solsko prehrano in 5e

naprej organizira in zagotavlja topli obrok za vse udence/udenke, ki se 5e izobrair\ejo na
domu in se na topli obrok prijavijo. Prevzem toplega obroka za te udence/udenke se prevzame
pred Solo na Abramovi.

15. DeZumi uditelji ves das skbijo za vamostno razdaljo, pri kosilu in pri aktivnih metodah dela
izven udilnic (1,5m - 2m).

16. Pouk poteka po umiku, v matidnih udilnicah ali na prostem.
17. Kadar se pouk izvaja v specialnih udilnicah, se le te pred prihodom nove skupine udencev

odisti in razkuZi.
18. Pouk Sporta poteka tudi v telovadnici. Do 3. razreda se udenci preobladijo v razredu.

Garderobe v telovadnici se za vsako skupino odisti in razkuZi. ie vreme dopu5da, se pouk
Sporta izvaja zunaj. Sportne rekvizite, se po kondani vadbi razkuZi.

19. Podalj5ano bivanje, jutranje varstvo in vozadi so v skupinah, kjer ohranjamo socialno
distanco. Zagotovljenje stalen prostor in uditelj.

20. Malica se organizira v matidni udilnici.
2l . Kosilo poteka v jedilnici Sole po dolodenem razporedu in pod nadzorom deZumih uditeljev, ki

se lahko sodasno nahaj ajo vjedilnici. Za eno mizo sedijo udenci istega razreda, sicerje vmes
razmak (1,5 m - 2 m). Jedilnico se za vsako skupino temeljito odisti.

22. Delovanje Solske knjiZnice poteka nemoteno. Upo5teva se higienske ukrepe za prepredevanje
Sirjenja virusa.

23. RadunalniSka udilnica naj se uporablja minimalno. Za vsako skupinojoje potrebno odistiti in
ruzkttLiti.

24. Udenci si Solskih potrebSdin, pripomodkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in
ne izposojajo.

25.lzvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki se lahko izvalajo v okviru istega oddelka, ne
izvajajo se interesne dejavnosti, kijih izvajajo zunanji izvajalci.

26. Sola ne izvaja ekskurzij, plavalnih tedajev, sole v naravi in praktidnega dela prometne vzgoje.
27 . Dnevi dejavnosti se lahko iz:tajajo na Soli za udence, ki se izobraZujejo v Soli in se izvedejo

ob upoStevanju strogih higienskih in sploSnih priporodil.
28. Individualna in skupinska pomodidodatna strokovna pomod se izvaja ob upoStevanju vseh

higienskih ukrepov za prepredevanje Sirjenja virusa SARS-CoV-2 (samo udenci istega
razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).

29. V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi zaposleni ter udenci. V udilnici kjer so navzodi
zgolj udenci enega razreda za udence ni potrebna uporaba mask (skladno s priporodili NIJZ).
Uditelji in drugi strokovni delavci so v udilnici lahko brez maske, razen v primeru, ko ni
zagotoyljena razdalja minimalno 1,5 metra..

30. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek
elektronske poSte in video povezav.

31 . Sestanki zaposlenih bodo potekali preko video povezav. Kadar bodo v Zivo, smo vsi dolZni
upo5tevati priporodila glede medosebne razdalje ter uporabe maske in navodil NIJZ.
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