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HIŠNI RED od 1. 9. 2021 dalje v OBDOBJU NEVARNOSTI ZARADI OKUŽBE S COVID-19 

PRIPOROČILA IN NAVODILA VSEM DIJAKOM  
 

PREDSTAVITEV SPLOŠNIH HIGIENSKIH UKREPOV IN NAVODIL 

Za zaščito tako dijakov kot delavcev šole pred okužbo s koronavirusom je potrebno izvajati vse 
splošne higienske ukrepe:  
 
o Pouk in dejavnosti naj obiskujejo le zdravi dijaki in učitelji (brez znakov akutne okužbe dihal). 
 
o Dijaki se doma enkrat tedensko samotestirajo. Teste brezplačno prevzamejo v lekarni. 
 
o Ostale odrasle osebe (nad 15 let) in udeleženci izobraževanja odraslih ter zunanji obiskovalci morajo 

pri dežurnem dijaku izpolniti izjavo o pogojih PCT SGTŠ Radovljica. 
 
o Dijaki lahko vstopajo v šolo posamično na razdalji 1,5–2 m skozi glavni vhod šole in pri tem obvezno 

nosijo zaščitno masko. Če jo bo kdo izjemoma pozabil, jo bo dobil v tajništvu šole.  
 

o Dogajanje ob vstopu  v šolo bo del dneva nadziral tudi varnostnik. 
 
o Dijaki in delavci šole morajo imeti v vseh skupnih prostorih maske.  
 

o Priporočljivo je redno in temeljito umivanje rok. Če to ni mogoče, si roke razkužimo z namenskim 
razkužilom. Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča 
ali po dotikanju drugih površin, na katerih je potencialno lahko prisoten virus. 

 

o Posode z razkužilom za roke so nameščene na vidnem mestu na recepciji šole, v učilnicah, v zbornici, 
v vsaki pisarni in pri zadnjem vhodu v šolo, ki je namenjen delavcem šole. 

 

o Dijaki in delavci šole naj upoštevajo zadostno medosebno varnostno razdaljo (vsaj 1,5 do 2 metra). 
Po hodniku in stopnišču hodimo po desni strani. V učilnico in iz nje vstopamo in izstopamo 
posamično.  

 

o Zaprte prostore večkrat temeljito prezračimo (priporočilo: na stežaj odpremo okna in vrata na vsakih 
20 minut in naredimo prepih oz. jih odpremo na začetku in koncu ure). Okna odpira in zapira samo 
ena oseba - učitelj. Ker se bodo prostori pogosto zračili, naj bodo dijaki primerno oblečeni. 

 
o Pouk za posamezne oddelke v največji možni meri poteka v matičnih učilnicah.  

 
o V vsaki učilnici bodo na vidnem mestu na razpolago razkužilo, ob umivalniku milo, brisače za 

enkratno uporabo in koš za odpadke. 
 
o V računalniških in drugih specializiranih učilnicah, laboratorijih in  učilnicah praktičnega pouka, ki 

jih uporabljajo dijaki različnih oddelkov, je po vsaki menjavi oddelka ali skupine potrebno prostor 
obvezno prezračiti. Pred vstopom v prostor, ki ga uporabljajo dijaki različnih oddelkov, si morajo 
obvezno razkužiti ali umiti roke. Za izvedbo pouka v takih prostorih se pripravi poseben protokol 
uporabe prostora, opreme, orodja in materiala.  

 

o Morebitno tiskano učno gradivo bo delil in pobiral učitelj, ki si je pred in po tem umil ali razkužil 
roke. Vrnjene/oddane pisne izdelke bo učitelj pred popravljanjem vsaj en dan hranil na varnem 
mestu. 
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o Vsak dijak naj prinese s seboj vse potrebno za pouk. Šolskih potrebščin in pripomočkov naj si dijaki 

med seboj ne izposojajo oz. naj jih pred uporabo obvezno razkužijo. 
 
o Med 5-minutnimi odmori naj dijaki po nepotrebnem ne zapuščajo razreda. Zadrževanje v skupinah 

izven matičnih učilnic (npr. na hodnikih, v knjižnici in jedilnici) oz. druženje izven šolske stavbe (npr. 
v atriju, na parkirišču, pred vhodom v šolo) ni dovoljeno. Dijaki naj po nepotrebnem ne prehajajo iz 
ene učilnice v drugo. 

 
o Dijaki malicajo med glavnim odmorom. Pred hranjenjem naj pobrišejo svojo klop in umijejo roke. 

Po malico gresta 5 minuti pred glavnim odmorom v jedilnico oba dežurna dijaka. Preden zapustita 
učilnico, si nadeneta maske, pred prevzemom zabojev z malico pa si razkužita roke. Malico prineseta 
v razred, kjer si jo dijaki sami vzamejo. Po koncu odmora si spet nadeneta maske in zabojnike z 
ostanki hrane odneseta nazaj v jedilnico. Dijaki v času pouka in med odmori šolo zapuščajo na lastno 
odgovornost. 
  

o Pri delitvi malice je učitelj z dijaki v razredu. V vseh odmorih pa dežurajo učitelji po hodnikih. 
 

o Na najbližje stranišče naj dijaki odhajajo posamično. Vrata naj po možnosti odpirajo s komolcem oz. 
s čisto papirnato brisačko. Tam naj si roke umijejo oz. razkužijo, preden se vrnejo v razred.  

 

o Po končanem pouku oz. dejavnostih naj dijaki iz šole odhajajo v primerni medsebojni razdalji (1,5 
do 2 m). Zadrževanje v skupinah oz. druženje z dijaki iz drugih razredov pred šolo ni dovoljeno. 

 
o Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja 

virusa (poseben protokol). 
 

o Govorilne ure za starše in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oz. po telefonu ali prek 
videopovezav.  Še vedno bodo govorilne ure vsak prvi četrtek v mesecu ob 17. uri, vendar se bodo 
morali straši vnaprej dogovoriti z razrednikom oz. učiteljem, ker bo število staršev omejeno, ob 
upoštevanju PCT pogoja. 

 
 

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA DIJAKA ALI DELAVCA ŠOLE S SIMPTOMI 

COVID-19 

o Če zboli dijak in ima vročino (termometer za merjenje telesne temperature je v tajništvu šole) in 
druge znake akutne okužbe dihal, mora takoj zapustiti pouk in počakati starše v izolaciji, da ga 
odpeljejo domov. Dijak naj v času, ko čaka na starše ali skrbnike, če je mogoče, nosi masko. Če je 
pri dijaku nato potrjena okužba s covid-19, dijakovi starši o tem obvestijo šolo. 
 

o Če zboli učitelj ali drug delavec šole in ima vročino in znake akutne okužbe dihal, se umakne z 
delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. Če je okužen s covid-19, o tem obvesti šolo.  

 
o Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, učitelj oz. drug delavec šole, se temeljito očisti, dezinficira 

in prezrači. 
 

Ravnatelj: 
mag. Ivan Damjan Mašič 
 

Radovljica, 1. 9. 2021 


