PROTOKOL OŠ PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE

Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni
Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-Cov-2 v OŠ
z dnem 17.11.2021

1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni ter po predhodnem dogovoru z v. d.
ravnateljico tudi zunanji obiskovalci, starši. Za osebe, starejše od 12 let, je za vstop v šolo
obvezno potrdilo PCT.
2. Starši pripeljejo svoje otroke do šole, učenci v šolo vstopajo in izstopajo samostojno.
3. Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Razkužila so na izpostavljenih mestih, ob vhodih in v
učilnicah.
4. Zaposleni in tudi tiste osebe, ki v šolo vstopajo po predhodnem dogovoru z v.d. ravnateljico,
maske nosijo ves čas. Maske se nosi v skladu s priporočili NIJZ. Na prostem so lahko brez
maske ob upoštevanju zahtevane varnostne razdalje (1,5 - 2m).
5. Učenci od 1. do 9. razreda nosijo maske ves čas prisotnosti v šoli tudi v času pouka (v
matičnih učilnicah). Predpisana je uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.
6. S 17. 11. 2021 je v šole uvedeno obvezno samotestiranje učencev.
Samotestiranje na šoli OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče za razredno stopnjo poteka po
sledečem protokolu:
Učenci 1. razreda vstopajo v razred 1. b razreda s ploščadi pred šolo, kjer jih že na vhodu
pričaka učiteljica in jih pospremi do garderobe s primerno razdaljo. Ko se preobujejo,
posamično vstopajo v razred, si umijejo roke in spihajo nosek. Nato se usedejo za mize, ki so
dodeljene za testiranje. Izvede se postopek samotestiranja. Učenci, ki so negativni, se gredo
igrat v sosednjo učilnico.
Učenci 2., 3., 4. in 5. razreda pridejo skozi stranski vhod (razredna stopnja), se preobujejo in
odidejo v svoje matične učilnice, kjer jih pričakajo razredniki in skupaj izvedejo postopek
samotestiranja.
V primeru pozitivnega rezultata, učenca odpeljemo v izolirno sobo in pokličemo starše.
Samotestiranje na šoli za predmetno stopnjo poteka po sledečem protokolu:
- Od 5.45 do 6.15 tudi učenci predmetne stopnje vstopajo v šolo skozi vhod razredne stopnje
in se samotestirajo v učilnico 1. b pod nadzorom učiteljice jutranjega varstva.
- Od 6.15 do 7.00 vsi učenci predmetne stopnje vstopajo skozi glavni vhod. Učenci, ki
izpolnjujejo PC pogoj, gredo naravnost v učilnice, ostali na samotestiranje v avlo. Po odčitavi
rezultata na testu, nadzorni učitelj podpiše evidenčni list in učenec odide v učilnico. V
primeru pozitivnega rezultata, učenca odpeljemo v izolirno sobo in pokličemo starše.
- Od 7.00 dalje vsi učenci predmetne stopnje vstopajo v šolo skozi glavni vhod in gredo takoj
v učilnice. Tisti, ki se morajo samotestirati, to opravijo takoj ob prihodu v učilnico pod

nadzorom učitelja. V primeru pozitivnega rezultata, učenca odpeljemo v izolirno sobo in
pokličemo starše.
7. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem. Učenci istega razreda so ves čas v
istem prostoru (izjeme so pouk športa, individualna pomoč učencem, dopolnilni pouk,
dodatni pouk, izbirni predmeti, priprave na tekmovanja, tekmovanja).
8. V kolikor se zaradi potreb izvajanja pouka skupine združujejo (pouk športa, individualna
pomoč učencem, dopolnilni pouk, dodatni pouk, izbirni predmeti, priprave na tekmovanja,
tekmovanja) je potrebno prostor predhodno prezračiti, razkužiti in dosledno upoštevati
varnostno razdaljo.
9. V času odmorov se učenci zadržujejo v učilnicah.
10. Malica se razdeli v matični učilnici. Pri malici je prisoten učitelj, ki je učence poučeval 2.
šolsko uro. Ta poskrbi za ustrezno higieno rok in ustrezno delitev malice.
11. Kosilo poteka v jedilnici šole in v za to določenih učilnicah po določenem razporedu od 11.50
dalje. V času kosila učenci istega oddelka sedijo skupaj. Jedilnico in učilnice se po uporabi
razkuži.
12. Pouk športa se v čim večji možni meri izvaja na prostem, v primeru slabega vremena v športni
dvorani. Garderobe v telovadnici se za vsako skupino očisti in razkuži. Če vreme dopušča, se
pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oz. jih ne
uporablja en teden. Če je zagotovljena razdalja 2m, učencem ni potrebno nositi mask.
13. V šolski knjižnici poteka izposoja v skladu s smernicami dela knjižnic v času SARS-CoV-2.
14. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh
higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Sars-CoV-2. Učitelj mizo in stole ob koncu
ure razkuži.
15. Za zaščito pred okužbo je potrebno:
- nošenje mask v skladu z navodili NIJZ1,
- redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo ali razkuževanje rok,
- upoštevanje higiene kašlja,
- zračenje večkrat dnevno2,
- redno, dnevno čiščenje in razkuževanje vseh prostorov in površin3,
- vzdrževanje varnostne razdalje,

1

Pravilno nošenje mask – pred uporabo ter po odstranitvi maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti
roke. Maska mora segati do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo.
2
Pred in po uporabi prostorov čistilka dnevno temeljito prezrači uporabljene prostore. Učitelj poskrbi za redno
zračenje dodeljenih učilnic in drugih uporabljenih prostorov in sicer na sredini in na koncu vsake šolske ure v
zimskem času 3-5 minut.
3
Čistilka najmanj enkrat dnevno razkuži prostore, kjer se nahajajo učenci, učitelji in ostalo osebje. Večkrat
dnevno pa razkuži vse površine, ki se jih pogosto dotikamo (kljuke, stikala, držala, ograje). Koši za smeti so
izpraznjeni vsaj enkrat dnevno. Pri individualni pomoči učitelj razkuži mizo in stol pred prihodom novega
učenca. Čistilka po vsaki skupini otrok v jedilnici razkuži mize in stole.

-

učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo,
izposojajo,
po morebitni uporabi pripomočkov/orodij učitelj le-te razkuži za seboj oz. se le-te odda v
karanteno v skladu s priporočili NIJZ.

16. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih učencev pri obveznem in razširjenem programu.
17. Dneve dejavnosti bomo izvedli izven šole ali v prostorih šole, odvisno od trenutnih razmer
glede na aktualno epidemiološko situacijo in možnost upoštevanja vseh ukrepov. Pred samo
izvedbo dni dejavnosti bomo pripravili načrt izvedbe ob upoštevanju priporočil NIJZ.
18. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo ali v šoli glede na aktualno
epidemiološko situacijo in možnost upoštevanja ukrepov.
19. Sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo ali v šoli glede na aktualno epidemiološko
situacijo in možnost upoštevanja ukrepov.
20. V času pouka je glavni vhod v šolo zaklenjen. Morebitni zunanji obiskovalci pred vstopom v
šolo pokličejo v tajništvo šole in vstopijo skozi glavni vhod. Igrišča bodo v uporabi le do 16.
ure za učence naše šole.
21. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oz. pri učencu
prepozna simptome korona virusa, učenca odpelje v poseben prostor – izolirna soba in o tem
obvesti vodstvo šole in starše oz. skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor
razkuži.
22. V.d. ravnateljice o potrjenem primeru COVID-19 in o morebitnem delnem zaprtju šole
seznani NIJZ in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta
za javno zdravje.
23. Šola sproti obvešča starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci in o drugih
aktualnih informacijah (na spletni strani šole).

Velike Lašče,17.11.2021

v. d. ravnateljice Anja Lovšin

