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1, UVOD

HiSni red covlD-19 o5 crm je sprejet z namenom opredelitve ravnanj, dejanj in ukrepov z
namenom prepredevanja Sirjenja okuZbe s COVID_19,

Dokument se lahko spreminja in preoblikuje glede na vladne ukrepe, priporodila MIZS in
usmeritve pristojnih driavnih institucij v RS in odvisnosti od epidemiolo5ke situacije v RS.

Udence so z dokumentom seznanili razredniki. Razredniki so starse z dokumentom seznanili
na 1. roditeljskih sestankih.

2. PODLAGA ZA SPREJEM

Podlaga za sprejem HiSnega reda COVID-19 OS Grm so:

- sklepiVlade RS,

- okroZnice MtZS,

- Modeli in priporodila >Vzgoja in izobraZevanje v RS v razmerah, povezanih s CoVID-19<,
- priporodila NIJZ,

- priporodila ZRSS.

3. UDELEZENCI VIZ PROCESA

organizacija dela v dasu prepredevanja Sirjenja okuibe zajema vse udeleZence VIZ procesa:
u6ence, uditelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene delavce, starie in tretje osebe, ki
imajo stik s 5olo.

4. IZVAJANJE VIZ DELA

vlZ delo se bo izvajalo po modelu B ob upoStevanju priporodil NIJZ.

Pouk Sporta poteka tudi v telovadnicah. Udenci se preobladijo v udilnicah. Udenke od 6. do 9.
razreda se preobladijo v garderobah telovadnice. Nadrt diSdenja in razkuZevanja garderob
izvajajo Eistilke.

lndividualna in skupinska udna pomod ter dodatna strokovna pomod se izvajajo ob izvajanju
vseh priporodil za prepredevanje iirjenja COVID-19,

Roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo na daljavo (po telefonu in preko video povezav).
UZ oS Grm je na pedagoiki konferenci 25. avgusta sprejel sklep, da se 1. roditeljski sestanki
na nivoju Sole organizirajo v iivo, v 5oli, ob doslednem upoStevanju vseh ie navedenih
priporodil (udeleZi se jih le eden od stariev, z zaiditnp masko, v matidni udilnici razreda,
oddelka). ostale informacije tehnidne narave lahko ltarSi od uditeljev pridobijo preko
elektronske poSte ali eAsistenta.

4.1. Potek in izvajanje VtZ dela:
- jutranje varstvo za prijavljene udence od 5. 45 do g.10,

- malica v matidnih udilnicah po prilagojenih urnikih,
- popoldanska malica v podaljianem bivanju po ustaljenem urniku,



- kosilo za prijavljene udence v jedilnici, po sedeZnem redu, ki zagotavlja socialno distanco
med posameznimi oddelki,

- podaljiano bivanje za prijavljene udence od i.. do 5. razreda do 16.20.

5. OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Strokovni delavci in uditelji nosijo v uiilnicah maske, kadar ne morejo zagotoviti ustrezne
razdalje z udenci (najmanj 1, 5 metra), V skupnih prostorih 5ole uporabljajo maske vsi zaposleni
in udenci od 6' do 9' razreda. V skladu s priporodili MIZS nosijo maske izven udilnic vsi udenci
od 1. do 9. razreda.

Vsi zaposleni so seznanjeni z nadinom pravilnega name5danja, odstranjevanja in uporabe
za5ditnih mask' Razredniki vse udence v prvem tednu pouka seznanijo z nadinom pravilnega
name5danja, odstranjevanja in uporabe zaiditnih mask.

6. RAZPORED ODDELKOV, UEILNIC

Ufenci so praviloma ves 6as trajanja pouka v matidni udilnici. Pri obveznih izbirnih predmetih
in neobveznih izbirnih predmetih so razdeljeni v skupine, ki ustrezajo priporodilom modela B-
05.

Tabela 1: Razpored udencev po udilnicah

Razred /oddelek Razrednik Stevilka udilnice
1.a P. NograSek /R. Aiid 115
L.b B. Meiid /M. Troha L1.6

L.c T. Homar /S. Makie M

1.d E. Koncilija /lrt. Obran 118
2.a G. Klobudar 12L
2.b M. Salamon L24
2.c M. Mohar 127
3.a l. Strasbergar 219
3b L. Spehar 22t
3.c P. Nerat 229
3.d R. Blatnik 232
4a V. JakSe 2tB
4.b S, 5onc 080
4.c L. VavZik 2t7
4.d L, Mavsar 216
5.a mag, L MoZe 224
s.b S. Smuk 225
5.c M. ASid 226
s.d L. Mitii 227
6a A Stegnar /D. Cujnik 103
6.b L, DerZanid /S. Senidar 2t2



6.c M. Cengija /T. Troha 207
7.a T, Gadnik /M, KriZe 204
7.b M. Blatnik /D. plut 202
7.c S. Ravnik /A. Cerov5ek 208
7.d M. Seljak /G. Torkar 214
8.a V. Zobarid /A.H. Vovko 109
8b H. Sterk /U. Strugar 206
8.c T, Gimpelj/1. Vovk 1.I
B.d J. c. Skof /s. eibej 0s0
9.a J. Pedaver/1. Burger 21,0
9.b V. C. Macedoni/J. ErZek 022
9.c S. Turk /V. Raku5a Lt3
9.d M. Stokar /V. Mokotar t40

6.1. IZVAIANJE MODELA B.O5

6.2 Prihodi in odhodi udencev iz iole
PRIHODI

ob vhodih v Solo so nameSdene infografike, ki opozarjajo na prepredevanje okuZb s CoVID-19.
Prav tako so ob vhodih nameidena razkuZila.

V 5olo lahko vstopajo le zdrave osebe, nositi morajo zaiditno masko. Upoitevatije potrebno
socialno distanco (najmanj L, 5 metra).

Vstop v Solo poteka za udence po sledeiem razporedu:

RAZREDNA STOPNJA

Udenci od 1. do 5. razreda - vstop skozi vhod razredne stopnje.

Udenci vstopajo od 8.10 do 8.20.

Vhod v garderobo je zaklenjen od g.00 do g.10.

PREDMETNA STOPNJA

Za udence od 6. do 9. razreda - vstop skozi garderobo predmetne stopnje,

Udenci vstopajo od 7.i.5 do7.Z5 in od g.05 do 8.15.

Vstope nadzorujejo deZurni uditelji in javni delavec. Udenci izstopajo/odhajajo na istih mestih,
kot vstopajo.

Vstopi so dovoljeni udencem in zaposlenim, ostali lahko v Solo vstopajo po predhodni najavi
(evidenca tretjih oseb).



ODHODI

Udenci, ki so vkljudeni v podaljiano bivanje, odhajajo domov v skladu z urami odhodov, ki so
jih zapisali star5i na prijavah ali roditeljskih sestankih. odhajaj o po t4.2Ouri (intervali dohodov
na 20 minut: 14.20, 1,4.40, Ls.OO, IS.2O, LS.4O,16.00 ter 16.20),

Udenci, ki niso v podaljianem bivanju, se ne zadriujejo v prostorih iole, temved zapustijo iolo
takoj po kondanem VIZ delu.

6.2. Preddasni prihodi

Preddasnih prihodov v Solo ni. Starii, ki so razrednike na 1. roditeljskem sestanku obvestili o
prihodih udencev izven naSega 5olskega okoli5a (se pripeljejo s starsi ali javnim prevozom
preddasno), dakajo na pouk pod nadzorom deZurnih u6iteljev na hodniku predmetne stopnje
ali avli Sole (deiurni uditelj - vodenje tedenske evidence).

6.4 Gibanje udencev po prostorih iole
Udenci so ves das pouka v matidnih udilnicah. Glede na urnik oddelkov se v skupinah udencev
menjavajo uditelji.

Prehodi med udilnicami zajemajo le odhod v jedilnico, telovadnico, knjiZnico ...

Ufenci uporabljajo toaletne prostore, ki so najbliZji njihovi matidni udilnici, Na toaleto odhajajo
posamidno.

6.5 Zradenje udilnic

Vrata udilnic so odprta do zadetka pouka, tako da je dim manj dotikov kljuke. z razkuiilom
kljuke distijo distilke. Pred zadetkom pouka uditelji temeljito prezradijo prostor. Uditelji v dasu
pouka poskrbijo za redno zradenje udilnic, po pouku pa distilke.

6.6 Preventivni ukrepi v udilnicah

Uditeljje prisoten v u6ilnici ves das vlZ dela. Uditelji, ki v dasu daljiih odmorov (od 9.05 do 9.25
in od 1-0'10 do 10'30) zakljudijo pouk v oddelku, podakajo na drugega uditelja, ki delo v oddelku
prevzame ob koncu odmora.

V vsaki udilnici so na voljo:

- umivalniki z milom,
- papirnate brisade,

- razkuZilo,

- koii za razlidne vrste odpadkov (embalaia, papir, bioloiki),

Uditelj nadzoruje in skrbi za redno in temeljito umivanje rok udencev.

Udenci si potrebidin med seboj ne posojajo.

Udenci ne prehajajo iz ene udilnice v drugo. lmajo stalno doloden sedeini red v udilnici (priloge:
razredn i /oddeldni protokoli)



6.7 Odmori

Udenci med odmori ostajajo v matidni udilnici ob stalni prisotnosti uditelja. Uditelji se v oddelku
izmenjajo ob koncu odmora.

6.8 Solska prehrana

Za udence je organizirana Solska malica po pripravljenem dasovnem razporedu in v udilnicah
oddelkov. Hrano razdeli uditeli, ki sije pred razdeljevanjem umil roke, od klopi do klopi. pred
malico se klop/miza obri5e z alkoholnimi robdki ali papirnato brisadko za enkratno uporabo z
razkuiilom (70%do80%etanol) innaredi pogrinjekzbrisadkozaenkratnouporabo.predin
po hranjenju si udencitemeljito umijejo roke z vodo in milom.

Za udence, katerih starSi so prijavili kosilo, je organizirano Solsko kosilo. Udenci odhajajo na
kosilo v spremstvu uditelja. Ze pripravljeno hrano na pladnjih prevzamejo na liniji v iolski
kuhinji.

6.9 KnjiZnica

Knjiinica v dasu veljavnih ukrepov covlD-19 izvaja svoje dejavnosti v skladu s priporodili Mlzs
in NIJZ.

Zagotavlja 20 m2 na uporabnika. To pomeni, da so v prostoru naie knjiZnice hkrati lahko 4
udenci,

Pri izposojevalnem pultu je talna oznaka, ki oznaduje razdaljo 2 metrov.

lzposoja poteka brez izkaznic.

Za osebno za5ditno opremo se uporabljajo maske.

Ko udenci pridejo v knjiZnico:

' odloZijo vrnjeno gradivo na 1. pult, (knjiinidarka ga razdolii in postavi za 3 dni v
karanteno, nato pa vrne nazaj na police),

o si razkuZijo roke,

. so vpisani na evidenini list,
o imajo prost dostop do gradiva,
o gradivo, ki so ga prelistali in si ga ne bodo izposodili, odloZijo v za to namenjen zaboj

(pregledano gradivo, kije postavrjeno za 3 dni v karanteno),
o si gradivo izposodijo pri 2. pultu in ob odhodu razkuzijo roke.

ob koncu izposoje posameznemu oddelku kniiZnidarka razkuZi povriine, ki so se jih udenci
dotikali, ter prostor prezradi.

Ure knjiznidno-informacijskih znanj se bodo izvajale v razredih,



tzPosoJA

Urnik izposoje za udence 1.-5. razreda

Urnik izposoje za udence 6.-9. razreda

Dan izposoje Razred Cas izposoje

Ponedeljek 2.A L. Solska ura

2,8 3. Solska ura

2.C 4. 5olska ura

Torek 3.A L. Solska ura

3.8 3. 5olska ura

3.C 4. Solska ura

3.D 5. Solska ura

Sreda 4.A 1. Solska ura

4.B 3. Solska ura

4.C 4. Solska ura

4.D 5. Solska ura

Cetrtek 5.A L. Solska ura

5.8 4. 5olska ura

5.C 3. Solska ura

5.D 5, Solska ura

Petek L. razred

Ponedeljek 6. razred glavni odmor (10.10-10.30), 6. iolska ura

glavni odmor (9.05-9.25), 6. 5olska r-rra

glavni odmor (9.05-9.25), 6. jolska ura

8. razred glavni odmor (9.05-9.25), 0. iolska ura



6.10 pouk SpOnTA v iolskih telovadnicah

SPLOSNI HIGIENSKI UKREPI

Ukrepi proti Sirjenju okuibe so v terovadnici prednostno usmerjeni v:

o Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo po opravljeni uri Sporta.
o Redno diSdenje oz' razkuievanje pripomodkov in s tem prepredevanje kontaktnega

prenosa.

o Upostevanje pravilne higiene kaSlja (preden zakaSljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in
nos s papirnatim robdkom, ali zakaSljamo/kihnemo v zgornji del rokava). papirnat
robdek po vsaki uporabi odvrZemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter
vodo.

o Ne dotikamo se obraza (odi, nosu in ust) z nedistimi/neumitimi rokami,
o Telovadnico ves das zradimo (odprta okna in vrata),
o Udenci svoje maske ustrezno spravijo v vredke/Skatlice, da ne pride do prenosa okuZb

preko nepravilno shranjenih mask.

POTEK DELA V SOLI

TELOVADNICA

Pred zadetkom pouka telovadnico temeljito prezradimo. Vrata in okna telovadnice in garderob
so odprta.

ee mora udenec na wc ali si umiti roke, to opravi v sanitarijah predmetn e oz. razredne stopnje
po predhodnem dovoljenju udedega uditelja, dekleta pa v dodeljeni garderobi.

o Udenci uporabljajo masko ali drugo obliko zaSdite ustnega in nosnega predela vedno, ko
zapustijo matidno udilnico alitelovadnico. Med samo vadbo maska ni potrebna.

o Na pouk se udenci do vkljudno 5' razreda in fantje predmetne stopnje pripravijo v matidni
udilnici, kijo zapustijo v spremstvu uditelja za 5PO po tem, ko so si umili roke, dekleta pa v
dodeljenih garderobah,

o udenci vse osebne predmete pustijo v matidni udirnici.
o Pouk poteka preteZno zunaj, ob slabem vremenu pa po urniku vtelovadnicah in avli.o Takoj po kondani uri se udenci v spremstvu uditelja vrnejo v matidno udilnico, kjer si

ponovno umijejo ali razkuZijo roke.

PRIPRAVUANJE IN POSPRAVUANJE PRIPOMOEKOV

Vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se bodo uporabljali med vadbo, morajo biti predhodno
ustrezno razkuieni.

Pripomodke pripravi, razdeli in pospravi uditelj, ki tudi poskrbi za razkuievanje le-teh po vsaki
uporabi.



Nadrtovanje dejavnosti v Soli in na prostem bo potekalo v dasovnih zamikih, da se udenci
razlidnih razredov med seboj ne meiajo (razen 4. in 5. razreda).

Urnik uporabe garderob za pouk iport - DEKLETA

5tevilke garderob:

o f . moika garderoba pri velikitelovadnici
o /. Zenska garderoba pri veliki telovadnici
o 3, moSka garderoba pri mali telovadnici
o [. ienska garderoba pri malitelovadnici

eiSdenle in razkuZevanje garderob opravljajo distilke:

- v drugem glavnem odmoru od 10.10 do 10.30,
- od 13.45 do 14.05,
- od 14.50 do 15.10.

Tabela 1: Urnik uporabe garderob za pouk iport _ DEKLETA,

URA/DAN PONED. TOREK SREDA errnrrr PETEK
PRED

7.30-8.15
6. b-4. 7.a- 3 6.b,c-4.

1..

8.20-9.05
9.a-1, 7.d- 3. 8.b-2. 9.b, c - 1.

2.

9.25-10.10
7. b-3.

3.

10.30-11.15
8.a,d-2. 9.c,b-2. 6.a-4. 8.a,d-2.

4.

17.20-12.05
7. b-3.
9.d -1.

6.a-4.
7.c -3.

9.a-1-.
6.a-4.

7.c-3.

5.

L2.10-1.2.55

8.b,c-2. 6.c-1. 8c -2. 6.b -3. ISPK - 4.

6.

13.00-13.45
6. c- 4. 9.d-1. 7.a,d-2. SspZ-2.

SzzZ-r.
7.

14.05-14.50
NOG - 1. tSpn Z - z.

|SPA M - 1.

r a a X.u-o.1r LtscenJe solsKth prostorov
o nadrtu diSdenja so bile distilke seznanjene s strani vodstva na sestanku v ponedeljek,3l.
avgusta 2020.

od torka, 1' septembra 2o2o dalje, so distilke razporejene na delo v dopoldanskem in
popoldanskem 6asu.
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V dasu pouka udencev bodo redno distile in razkuievale ograje na stopniidih, vratne kljuke in
fotokopirna stroja v zbornici. Kljuke, pipe in stikala za ludi v sanitarijah za uience bodo
razkuievale vedkrat dnevno glede na pogostost uporabe. V garderobi za deklice pri obeh
telovadnicah bodo distile in razkuievale po dogovorjenem razporedu.

7. UPORABA ZUNANJEGA PROSTORA

VIZ proces izven udilnic

Zunanje povriine (asfaltno igriSde in atletskistadion) uporabljajo pod nadzorom uditelja udenci
na nadin, da se posamezni razredi med seboj dim manj sredujejo in se ohranja socialna
distanca.

Udenci v 6asu pouka in izvajanja podaljianega bivanja uporabljajo tudi ograjene ploi6adi,
zelenice in druge javne povriine izven jole.

B. ORGANIZACIJA OZIROMA RAZPORED SKUPNIH PROSTOROV
Kabinet 1' triade bo sluiil namenu izolacijske sobe, v katerega uditelj pripelje udenca z znaki
okuZbe s COVTDOM-19.

Uditelji uporabljajo kabinete in zbornico na nadin, da med seboj ohranjajo ustrezno socialno
razdaljo s stalnim sedeZnim redom.

9. NAERTOVANJE DEzURSTVA NA SOLI

Tedenski nadrt deiuranja uditeljev na Soli pripravita uditelja Liljana Mavsar za razrednostopnjo
in simon Turk za predmetno stopnjo. Dnevno dezurstvo opravljajo 4 uditelji. Dezurstvo v
podaljianem bivanju opravljajo uditelii podaljianega bivanja po dnevnem razporedu in javni
delavec v skladu z urami odhodov iz skupin podarjianega bivanja.

10. INFORMIRANJE STARsEV IN SKRBNIKOV

starii udencev so bili z vsebino HiSnega reda coVlD-19 oS Grm v dasu izvajanja vzgojno-
izobrazevalnega procesa po modelu B-oS (Protokoli in aktivnosti za prepredevanje Sirjenja
okuZbe s CoVID-19) seznanjenis strani razrednikov na 1. roditeljskih sestankih.

11. UKREPI V PRIMERU POIAVA SIMPTOMOV COVID-19
ee uditelj oz' strokovni delavec v dasu VIZ dejavnosti ugotovi, da se udenec ne poduti dobro
oziroma pri njem prepozna simptome, znadilne za koronavirus, odpelje udenca v kabinet j..
triade, ki sluzi namenu izolacijske sobe. o tem obvesti starie, ki pridejo udenca iskat. Udenec
ves 6as nosi za5ditno masko' V primeru potrjene okuibe s coVlD-19 iola deluje v skladu z
navodili NIJZ o, e. Novo mesto in obvesti MIZS.

starSi so v primeru okuibe udenca s coVlD-19 dolZni 5olo (ravnateljico, razrednika) obvestiti v
roku 24-ih ur' Ravnateljica mora o tem v najkrajiem moZnem dasu obvestiti NIJZ, ki uvede
epidemiolosko preiskavo (s katero poi5dejo izvor kuinosti in obvestijo vse moZne kontakte
okuienega udenca). NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni sluzbi Ministrstva za zdravje,
ki izda odlodbe o karanteni.

1.I



V primeru, da znake okuzbe kaze zaposleni 05 Grm, se umakne z delovnega mesta in poklide
osebnega zdravnika' V primeru okuzbe s coVlD-19 mora v roku 24-ih ur obvestiti ravnateljico.
Ravnateljica mora v najkraj5em moinem dasu obvestiti NIJZ, ki zadne z zgoraj opisanim
postopkom,

V primeru okuzbe je 5ola dolina zagotoviti temeljito zradenje, di5denje in razkuievanje celotne
Solske stavbe ter se ravnati po navodilih epidemiologa.

Osnovne informacije o COVID-19
okuZba z virusom sARS-coV-2 lahko povzrodi koronavirusno bolezen 2o!9 oz.covlD-19.
lnkubacijska doba (das med okuzbo in pojavom bolezni)je lahko do 1.4dni, povpredno priblizno
6 dni' Bolezen se najpogosteje kaze z znakif simptomi okuibe dihal, to je s slabim podutjem,
utrujenostjo, nahodom, vrodino, ka5ljem in pri teZjih oblikah z obdutkom pomanjkanja zraka.
Pri priblizno 80% okuienih bolezen poteka v lazji obliki. pri otrocih je potek bolezni praviloma
laiji' tveganje za tezek potek in zaplete pa se poveda pri starejiih (zlasti starejiih od 60 let) in
osebah s pridruienimi boleznimi, kot so srdno-iilne bolezni, bolezni pljud, jeter, ledvic,
sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. zateiiipotek boleznije znadilna pljuinica. Zapotrditev ali izkljuditev okuibe s sARS-coV-2 je potrebno mikrobioloiko testiranje. okuzba s
sARS-coV-2 se med ljudmi prenaia kapljidno, z izlodki dihal. Za prenos potreben tesnej5i stik z
bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1_,5 m).
okuzba je moina tudi ob stiku s povrSinami, onesnaienimi z izlodki dihal. Za prepredevanje
okuibe je tako najpomembnejia dosledna higiena rok in kailja. podrobna navodila za
prepredevanje okuibe in ved informacij na spletni strani Nacionalnega initituta za javno
zd ravj e : htt p s ://ww w .niiz.si / sl /ko ro n a vi ru s_20 t 9_n cov.
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HiSni red covlD-19 o5 Grm v dasu izvajanja vzgojno-izobrazevalnega procesa po modelu B- oS
(Protokoli in aktivnosti za prepredevanje 5irjenja okuzbe s coVtD-19) se uporablja in je v veljavi
do preklica.

V dokument spadajo priloge:

- Priloge:razredni/oddeldniprotokoli

Pripravila

Polonca Bilbija

Matej PovZ

Ravnateljica

Zdenka Mahnid

1.2


