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Pravila ravnanja na OŠ Sečovlje za preprečevanje širjenja okužbe  

s SARS-CoV-2 (model B) 
 

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci in zaposleni. Na vstopu v šolo si je potrebno razkužiti roke.  

Za odrasle osebe ter učence od 6. do 9. razreda je obvezno nošenje maske, ki si jo priskrbijo sami. 

  

Učenci od 1. do 4. razreda vstopajo v šolske prostore skozi vhoda v pritličju (1. triada). Učenci od 5. do 9.  

razreda pa skozi glavni vhod, 10 minut pred pričetkom pouka (vozači 20 minut pred pričetkom pouka). Učenci  

v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.  

Učenci se preobujejo v copate.  K garderobnim omaricam hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. 

 

Starši in druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki  

so si jo dolžne priskrbeti sami. Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole. 

 

          Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna 

simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše 

oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s 

priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

          Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok 

(v prvem VIO le umivanje rok), uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja. Zaprte 

prostore se zrači večkrat dnevno. Vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo.  

          Učenci se med odmori zadržujejo v učilnicah. V sanitarne in druge skupne prostore vstopajo posamično.   

           Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem. V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, 

za učence ni potrebna uporaba mask. 

           Pouk športa lahko poteka v telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov. Garderobe v 

telovadnici se pred vsako skupino očisti in razkuži.   

          Malico učenci zaužijejo v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka. Na kosilo gredo učenci v jedilnico po razporedu, 

ki določa število učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici.  

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.  

Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na destinaciji. Dnevi dejavnosti 

se praviloma izvajajo na šoli.  

          Po končanih šolskih aktivnostih se učenci ne zadržujejo v šoli in drugih šolskih površinah. Iz šole izstopajo 

posamično in upoštevajo medosebno razdaljo. 

          Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, počakajo v učilnici na učitelja OPB in se držijo njegovih navodil. Starši 

učence prevzamejo na dvorišču, pred vhodom. 

          Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek videopovezav. Izjemoma 

lahko govorilne ure ali roditeljski sestanki potekajo v šoli, ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.  


