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Učnemu in neučnemu 

šolskemu osebju 

Družinam učencev 

 
PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-CoV-2 MED POUKOM  

HIGIENSKA IN VARNOSTNA PRIPOROČILA 

 
Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi 

obnašanja ter prilagoditvah. Tveganje je odvisno od izvajanja ukrepov in epidemiološke 

situacije. Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in 

druge okužbe. Z odstopanjem od ukrepov, se tveganje za prenos okužbe SARS CoV-2 

zvišuje. 

Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec/šolo samo zdravi otroci oz. zaposleni. 

Pomembno je, da so starši in zaposleni seznanjeni s simptomi in znaki bolezni COVID-19 

in ob pojavu simptomov in znakov pravilno ukrepajo. V ospredju delovanja v šoli kot ključni 

ukrep ostaja zagotavljanje zadostne fizične razdalje. Higiena kihanja in kašlja ter 

vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in 

drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje 

dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z 

mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še 

preden se pri okuženem pojavijo znaki in simptomi bolezni. Z organizacijskimi ukrepi 

dosegamo manjše število stikov med učenci in med zaposlenimi. Tako je pomembno 

izvajati priporočene ukrepe glede prihoda v šolo, vstopanja v šolo in gibanja po šoli, 

ureditve učilnic s fizično distanco med učenci, da se skupine ne srečujejo oz. mešajo na 

hodnikih, pri kosilu, na igriščih, s čimer dosegamo manjše število stikov. 

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge 

okužbe. Potrebno se je zavedati, da manj izvajanja ukrepov pomeni manjšo varnost. 

 

 



 

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko 

onesnaženih rok, predmetov in površin. 

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 

▪ Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje 

kapljičnega prenosa. 

▪ V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov 

in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa. Roke vedno smatramo 

kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali 

razkuževanju. 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem 

ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost 

prevzeti vsak posameznik. 

Za zaščito tako učencev kot učiteljev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2 

je potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh 

splošnih higienskih ukrepov: 

▪ Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista 

dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola 

(etanol, izopropanol) v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je 

namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso 

namenjena čiščenju/razkuževanju kože. Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno 

po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na 

stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 

▪ Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

▪ Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1 metra. 

▪ Odsvetovano je zbiranje v skupinah, na celotnem območju šole, razen v lastni 

učilnici. 

▪ Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta 

in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat 

robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom 

ter vodo. 

▪ Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na 

stežaj odprta okna). V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le 

po potrebi po predhodni najavi in naj upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje 

obrazne maske, higiena rok, kašlja…) 

▪ Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu 

ali preko video sestankov. 

▪ Organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. šolskih prireditev) 

je odsvetovana. Dopustni so le dogodki, kjer so udeleženci le učenci iz istega 

razreda brez zunanjih udeležencev. 



▪ V učilnicah, sanitarijah ter drugod po šoli morajo biti nameščena Splošna navodila 

za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19. 

 

SPLOŠNA NAVODILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S POVZROČITELJEM COVID 19  

Vsak izmed nas lahko zmanjša tveganje za okužbo in širjenje okužbe z izvajanjem 

naslednjih ukrepov: 

▪ Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. 

▪ V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim 

razkužilom za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. 

Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za 

čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

▪ Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

▪ Izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Upoštevajmo 

varno razdaljo 1 metra. 

▪ Upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta 

in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). 

▪ Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z 

milom ter vodo. 

▪ Upoštevamo pravila socialnega distanciranja in upoštevamo ukrepe, namenjene 

omejevanju socialnih stikov. 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O COVID-19  

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-

19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno 

približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim 

počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom 

pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je 

potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših 

(zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, 

bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek 

bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 

testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za 

prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je 

možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe 

je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Če otrok zboli z zgoraj navedenimi 

znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem 

gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike z drugimi 



ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila morajo starši poklicati otrokovega 

izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega 

tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. 

Priporočljivo je, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s starimi starši in osebami s 

pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi 

za težji potek bolezni. Druženje namreč povečuje tveganje za okužbo.  

Tudi zaposleni v šoli naj spremlja svoje zdravstveno stanje in v primeru, da zboli z zgoraj 

navedenimi znaki/simptomi ali če bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki biva v 

istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila 

naj kontaktira izbranega osebnega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v 

družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo bo zaposleni nadaljnja navodila prejel 

od epidemiološke službe. 

 

OSEBNA VAROVALNA OPREMA  

Vsi zaposleni in starejši od 6 let v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa 

izven lastne učilnice. Vsi naj bodo seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter snemanja 

mask. Pred uporabo ter po odstranitvi maske naj si temeljito umijejo ali razkužijo roke. 

Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne 

dotikajo. Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva v prilogi k 

pričujočemu protokolu. 

 

VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED  

Učenci in njihovi starši naj bodo seznanjeni z o organizacijo pouka na šoli, npr.:  

▪ o učilnici, v kateri bodo imeli učenci pouk in da bodo predvideni razpoložljivi sedeži 

imensko označeni;  

▪ o pravilih ravnanja v šoli za preprečevanje širjenja SARS CoV-2 (npr. glede 

lokacij/možnosti za razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, 

postopkov pred vstopom v razred, ne druženja oz. vzdrževanja distance pri tem, ne 

posojanja stvari idr. 

▪ o navodilih za preprečevanje okužbe (npr. umivanje rok, higiena kašlja…);  

▪ o tem, kaj naj prinesejo s seboj (npr. šolske potrebščine, voda v plastenkah, 

eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo…)  

▪ starejši od 6 let o uporabi mask.  

Učenci in njihovi starši naj bodo hkrati seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu pouka 

tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo 

zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim 

blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske.  

Priporočljivo je, da učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo vsaj 1 

metrsko medosebno razdaljo. Podajalniki razkužil/razkužila naj bodo nameščeni na več 



dostopnih mestih šole. Prav tako naj bodo na več vidnih mestih izobešene infografike s 

splošnimi higienskimi ukrepi. V času prihodov v šolo mora biti pri vhodu šolski sodelavec, 

ki skrbi, da se ukrepi izvajajo. Ravno tako tudi v času odmorov. 

 

UČILNICA  

Pred začetkom pouka morajo biti učilnice temeljito prezračite. Vrata učilnice naj bodo 

odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke 

preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za 

enkratno uporabo in razkužilom (70 % alkohol).  

V vsaki učilnici naj bo:  

▪ razkužilo za roke;  

▪ izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike.  

Za vzdrževanje ustrezne higiene rok naj bodo umivalniki vedno opremljeni z milom in 

brisačkami za enkratno uporabo ter košem za odpadke. Pouk naj poteka med 

neprenehnim vzdrževanjem zadostne medosebne razdalje (vsaj 1 metra). Učenci naj 

sedijo na razdalji tako, da niso obrnjeni drug proti drugemu. Odsvetovano je prehajanje 

učencev iz ene v drugo učilnico, med poukom pa naj se ves čas ohranja dodeljeni sedežni 

red. 

Računalnik v učilnici lahko uporabljajo zgolj učitelji, po vsaki uporabi pa vse površine (npr. 

tipkovnica, miška, miza, ekran…) razkužite. 

Učenci šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne smejo izmenjevati  ali izposojati. 

Učitelj mora biti ves čas prisoten v razredu, če mora nujno iz razreda, ga mora nadomestiti 

kdo drug od osebja. Učitelji naj dorečejo režim hoje učencev na stranišče in poskrbijo, da 

na  stranišču ne nastaja gneča. 

 

IGRALA 

Otroška igrala na šolskih igriščih se lahko uporablja le, če gre za igrala, ki so namenja 

zgolj uporabi šole in do njih ne dostopajo zunanji uporabniki ter je zagotovljeno 

razkuževanje med uporabo različnih skupin otrok.  

 

ZBORNICA 

Pri določanju, koliko oseb je lahko največ v prostoru, uporabljamo za zbornico enako 

pravilo kot pri učilnicah (zagotovljena naj bo medosebna razdalja vsaj 1 metra). 

 

 



DELITEV IN POBIRANJE GRADIV  

Prenos virusa je možen preko različnih predmetov, tudi preko papirja. Morebitno tiskano 

učno gradivo učencem deli in pobira učitelj, ki si je pred tem umil ali razkužil roke. 

Priporočljivo je, da vrnjene/oddane pisne izdelke učitelj pred popravljanjem vsaj 1 dan 

hrani na varnem mestu. Nasvet temelji na preživetju virusa na različnih površinah. 

Priporočljivo je, da tudi ravnanje z ostalim gradivom, vključno s knjižničnim gradivom, v 

času epidemije COVID-19 smiselno priredite skladno z navodilom za preprečevanje 

koronavrusne okužbe. 

 

SANITARIJE 

Sanitarij naj se pogosto prezračujejo. Priporočljive so talne označbe za zagotavljanje 

primerne medosebne razdalje. Vrata naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s 

pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah naj bo vedno na voljo milo in papirnate 

brisačke. Razredniki naj učence seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v 

sanitarijah. Tudi v sanitarijah mora biti nameščena infografika z nasveti o umivanju rok. 

Učenci odhajajo v sanitarije posamezno, z dovoljenjem učitelja. Na poti v in iz stranišča se 

je priporočljivo izogibati zastojem. 

 

ODHOD DOMOV 

Po končanem pouku naj učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 

priporočeno vsaj 1 metrsko medosebno razdaljo. Tudi v tem delu dneva mora biti pri 

izhodu prisotna odrasla oseba, ki skrbi, da se ukrepi spoštujejo. 

 

ZRAČENJE PROSTOROV  

Vsak dan pred pričetkom pouka naj se učilnice temeljito prezrači (vsa okna v učilnici 

odprta na stežaj), nato pa naj se izvajanje pouka prilagodi na način, ki omogoča redno 

prezračevanje prostorov na vsako uro. Še boljše je, če je seveda možno, da se učilnice 

zračijo ves čas. Okna naj odpira in zapira samo učitelj oziroma ena oseba. Tudi po koncu 

pouka, pred čiščenjem, naj se učilnico temeljito prezrači (vsa okna v učilnici odprta na 

stežaj). 

 

ČIŠČENJE PROSTOROV  

V času izvajanja pouka je potrebno šolske prostore redno čistiti in razkuževati. Najmanj 1 

krat dnevno je potrebno temeljito čiščenje prostorov, kjer se nahajajo učenci, učitelji in 

ostalo osebje. V prostorih, ki niso stalno v uporabi, se razkuži površine in predmete, ki se 

jih pogosteje dotika. Koši za smeti naj bodo izpraznjeni večkrat na dan. Površine in 



predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, potezne vrvice v 

sanitarijah…) naj se razkužijo večkrat dnevno.  

Šolski sodelavci prejmejo še dodatna natančnejša navodila za čiščenje prostorov. 

 

JEDILNICA 

Obvezno je ohranjanje medosebne razdalje vsaj 1 metra (glede na prostorske možnosti);  

▪ vsi uporabniki si morajo pred vstopom v jedilnico in pri izhodu umiti roke,  

▪ največje število oseb, ki se lahko istočasno nahaja v jedilnici je predhodno določeno 

(glede na možnosti vzdrževanja medosebne razdalje vsaj 1metra),  

▪ v kolikor delitev poteka v dveh ali več izmenah, se prostor med izmenami temeljito 

prezrači, mize, stoli in pladnji pa razkužijo;  

▪ razporejanje učencev pri kosilu vodi šolsko osebje. 

 

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19 

Če šolsko osebje šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri 

učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje 

v poseben prostor – izolirno sobo in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca 

prevzamejo.  

V času, ko čaka starše, mora otrok nositi masko. 

Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka.  

Če zboli osebje šole z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega 

mesta in pokliče izbranega zdravnika.  

Prostore osnovne šole, kjer se je gibal oboleli učenec in/ali osebje s COVID-19, se 

temeljito očisti, izvede dezinfekcijo in temeljito prezrači. 

 

Skladno z epidemiološko sliko in novonastalimi razmerami se higienska priporočila 
za preprečevanje širjenja Sars-Cov-2 med poukom stalno dopolnjujejo,  prilagajajo 
in posodabljajo. 
 
 

Ravnateljica 

Carolina Visentin 
Elektronsko podpisan dokument  

v skladu z zakonodajnim odlokom št. 82/2005 
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