
 

POVZETEK NAVODIL IZ HIŠNEGA REDA 
 
Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in 
preko onesnaženih rok.  
 

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.  
 

 Popolne varnosti ni !!  
 
Vračanje v šolo od 18.5.2020: 
 

 Razen dijakov in strokovnih delavcev šole v objekt šole ne vstopa nihče, 
najavljena oseba pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno 
masko.  
 

 V šolo prihajate samo dijaki, ki ste se dogovorili s profesorji, ostali delate še 
naprej na daljavo. 

 

 Ob ponovnem vstopu v šolo dijaki prinesete podpisano izjavo 
staršev/polnoletnega dijaka (Priloga v hišnem redu). 
 

 Dijaki iz rizičnih skupin ne prihajate v šolo (Priloga v hišnem redu). 
 

 Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo 
po telefonu ali preko računalniške povezave. 



 

 Odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju šole oziroma dijaškega 
doma.  
 

 Ob prihodu v šolo, greste v učilnico, ki vam je namenjena (dežurni učitelj pri 
vhodu v šolo vas usmeri in deli obrazne maske). 

 

 V učilnici ni potrebno nositi obrazne maske. 
 

 S sabo prinesete vse učne pripomočke – si jih ne izposojate od sošolcev, vodo, 
malico, vrečko za masko. 

 

 Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne zapuščate učilnic. 
 

 Po končanem pouku dijaki iz šole izstopate posamično, pri tem stalno 
ohranjate 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Pri izhodu ter na hodniku bo 
dežurni učitelj, ki skrbi, da se ukrepi spoštujejo. 
 

Natančnejše napotke imate v Hišnem redu. 
 

„Največja nevarnost v času turbulentnih sprememb ni turbulenca, temveč 
odločanje z včerajšnjo logiko.« Peter Drucker 

 


