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UKREPI ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA OKUŽB 
 

RUTINA UMIVANJA IN RAZKUŽEVANJA ROK ZA DIJAKE IN ZAPOSLENE 

- Dijaki in učitelji si ob prihodu v šolo razkužijo roke. Razkužila bodo postavljena na različnih 

mestih – na začetku hodnika v vsakem nadstropju in v vsakem razredu, kjer bo potekal pouk. 

- Umivanje in razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje, stopnišča ali 

drugih površin. 

- Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 

- Natančna navodila s skicami so obešena v vsakem razredu in na hodnikih. 

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA 

- Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki in profesorji (brez akutne okužbe dihal). 

- V primeru pojava znakov okužbe so dolžni takoj obvestiti šolo in ostati doma. 

VZPOSTAVITEV IN ORGANIZIRANJE SKUPIN 

- Upoštevamo varnostno razdaljo vsaj 1,5 do 2 metra. Vsakemu razredu je določena matična 

učilnica.   

- Sedežni red ostaja ves čas enak skozi vse dneve in je objavljen na vratih učilnice. 

- Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, npr. po vsaki uri, ali pa so okna ves čas 

na stežaj odprta. 

 

PRIHAJANJE IN ODHAJANJE V ŠOLO IN IZ ŠOLE TER V RAZRED 

- V šolo vstopamo z masko in z upoštevanjem varnostne razdalje. Uporaba maske je obvezna ob 

vsakršnem gibanju po šoli. 

- Preostali lahko v šolo vstopajo le z utemeljenim razlogom, po predhodni najavi, z obrazno 

masko (dežurni obvezno evidentira obiskovalca in pospremi obiskovalca do želenega 

prostora). 

- Dijaki/inje so za ustrezno masko dolžni poskrbeti sami. 

- Dijaki morajo biti pred prihodom v šolo obveščeni po e-pošti o:  

 učilnici, kjer bo potekal pouk/priprave;  

 pravilih ravnanja v času epidemije; 

 navodilih za preprečevanje okužbe; 

 o tem, kaj naj prinesejo s seboj (šolske potrebščine, dodatna oblačila, …). 

 

IZVAJANJE ODMOROV 

- Dijaki med odmori praviloma ostajajo v učilnicah. 

 



 

UPORABA SANITARIJ 

- Okna sanitarij naj bodo odprta.  
- V sanitarijah bo vedno na voljo milo in papirnate brisačke.  
- Učitelji dijake seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah. 
- Skušajte se izogibati zastojem na poti v in iz stranišča. 

 
UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV 

- Dijaki in zaposleni uporabljajo masko in ostala zaščitna sredstva v skladu s trenutnimi 

priporočili MIZŠ in NIJZ.  

ORGANIZACIJA PREHRANE 

- Dijaki malico pojedo v učilnici. 

- Pred malico si dijaki s čistimi rokami razkužijo mizo (papirnata brisačka in razkužilo).  

- Dijaki bodo imeli možnost organizirane prehrane. Na izbiro bo suha malica (sendvič, jogurt, 

sadje, pijača). Na malico se prijavijo po e-pošti: prehrana@geps.si za tekoči teden najkasneje 

do petka do 12. ure. Malico prevzamejo dežurni dijaki posameznega oddelka v jedilnici in po 

malici vrnejo embalažo v jedilnico. 

 

RAZPORED SKUPNIH PROSTOROV 

- Šola objavi razpored matičnih učilnic. 

- V telovadnici se uporabljajo garderobe ločeno za vsak razred. Pred vstopom v telovadnico in 

po odhodu si je treba razkužiti roke. 

- Dijakom odsvetujemo uporabo avtomatov. V nujnih primerih je treba roke razkužiti pred in po 

uporabi avtomata. Za razkužilo in papir bo poskrbljeno. 

 

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 

Govorilne ure in roditeljski sestanki lahko potekajo na daljavo oziroma po telefonu, e-pošti ali prek 

računalniške povezave oziroma v skladu  z navodili MIZŠ.  

 

Dijake pozivamo, da priporočila upoštevajo tudi izven šole. 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. Popolne varnosti ni. 
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