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UVOD
Pojav virusa SARS-CoV-2 pomeni dodatno tveganje v življenju ter potrebo po prilagoditvah
in spremembi vedenja.
V času intenzivnega širjenja SARS-CoV-2 so šole lahko (bile) odprte le ob vzdrževanju
določenih ukrepov in skrbnem spremljanju stanja. Dejstvo je, da manjša kot je skupina
učencev, manjše kot je število oseb na površino učilnice, večja kot je razdalja med učenci,
manjša je možnost prenosa virusa.
Tveganje za prenos je odvisno od izvajanja ukrepov in epidemiološke situacije. Kljub
izvajanju vseh ukrepov v šoli se lahko pojavijo primeri covida-19 in druge okužbe.
Z odstopanjem od ukrepov se tveganje za prenos okužbe s SARS-CoV-2 zvišuje.
V Sloveniji so bili v februarju v številnih dejavnostih odpravljeni nekateri ukrepi
za omejevanje prenosa in širjenja virusa SARS-CoV-2.
Ker je virus SARS-CoV-2 še vedno med nami, je zelo pomembno, da še vedno upoštevamo
higienska in ostala priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja virusa. Enako velja tudi
za šolsko okolje.
Priporočamo, da se v šolah ohrani redne, vsakodnevne t.i. »minute za zdravje«, kjer
se učence (starosti primerno) izobražuje o pravilnem izvajanju ukrepov za ohranjanje in
krepitev zdravja.
Glede na izkušnje iz prejšnjih let priporočamo, da še naprej veliko pozornost namenjate
ohranjanju in izboljševanju telesne zmogljivosti učencev.

V obdobju epidemije covida-19 in v fazi zmanjševanja števila novih primerov okužb
s SARS-CoV-2 s higienskimi ukrepi dosegamo manjšo možnost prenosa povzročitelja med
učenci in med zaposlenimi. Ker je virus SARS-CoV-2 še vedno prisoten, je pri opuščanju
ukrepov smiselna postopnost. Ob opuščanju posameznih ukrepov je še vedno potrebno
izvajanje ostalih ukrepov.
Priporočila se spreminjajo skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji o širjenju
okužbe s SARS-CoV-2 in o bolezni covid-19.
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Ključno je, da prihajajo v šolo samo zdravi otroci oz. zaposleni.
Osnova za preprečevanje okužb je poznavanje načina prenosa in preprečevanja le-tega
z doslednim izvajanjem ukrepov ter ustrezna prostorska in organizacijska prilagoditev. V ta namen
smo pripravili higienska priporočila.
Pomemben ukrep je cepljenje.
Vsi, ki sodelujejo v šolskem procesu, naj dobro poznajo ukrepe za preprečevanje širjenja SARSCoV-2 in jih udejanjajo v praksi.
Priporočamo:
 Upoštevanje splošnih higienskih ukrepov


Spremljanje zdravstvenega stanja



Zmanjševanje stikov med osebami



Pravilno uporabo osebne varovalne opreme

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI
Virus SARS-CoV-2 se najpogosteje prenaša preko izločkov iz dihal med ljudmi,
ki so tesno skupaj, oziroma preko onesnaženih rok.
Upoštevajmo priporočila glede vzdrževanja medosebne razdalje, pravilnega nošenja
maske, higiene rok in higiene kašlja, zračenja ter čiščenja in razkuževanja.
Virus v okolico izločamo s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem,
zato je priporočena medosebna razdalja vsaj 1,5 oz. 2 metra.
V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za okužbo večje.
Ob kihanju, kašljanju ali neposrednem dotikanju površin ali predmetov
z umazanimi rokami virus nanesemo na različne predmete in površine,
kot so mize, delovne površine, kljuke na vratih, ročaji, držaji in ograje, denar …
Drugi ljudje se lahko okužijo tako, da se dotaknejo teh onesnaženih površin,
nato pa se dotaknejo oči, nosu ali ust, ne da bi si prej umili roke.
Roke zato vedno smatramo kot onesnažene,
izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.
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Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov
zmanjšamo možnost za prenos povzročitelja okužbe in s tem ščitimo sebe in druge.
Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov je odgovoren tudi vsak posameznik.

Za zaščito tako učencev kot učiteljev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2
je potrebno zagotoviti primerne pogoje, se z njimi seznaniti in doseči čimbolj dosledno izvajanje
vseh splošnih higienskih ukrepov:


Redno in temeljito si umivajmo roke z milom in vodo.
V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom
za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60- do 80-%. Razkužilo za roke
je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso
namenjena čiščenju/razkuževanju kože. Zlasti za najmlajše učence svetujemo predvsem
umivanje rok, uporabo razkužil pa zgolj v izrednih primerih.
Umivanje ali razkuževanje rok priporočamo po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje
v učilnice, pri odhodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.



Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.



Kolikor se le da upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oz. 2 metra (sede
1,5 metra, v gibanju, čakanju v vrsti, kjer je težje vzdrževati stalno razdaljo, 2 metra).



Priporočamo čim manj zbiranja v večjih skupinah, na celotnem območju šole.



Upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos
s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki
uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom in vodo.



Pravilno uporabljajmo maske.



Zaprte prostore temeljito zračimo, v skladu z načrtom prezračevanja, več je dostopno na:



o

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_prezracevanje.pdf

o

https://web.fs.uni-lj.si/sithok/wp-content/uploads/2020/10/REHVA-COVID-19-sole_SI.pdf

o

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casusirjenja-okuzbe-covid-19

Prostore redno čistimo/razkužujemo, skladno z načrtom čiščenja oziroma v skladu
s potrebami (npr. ob pojavu drugih nalezljivih bolezni), več o načinu izvedbe je dostopno na:
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven- zdravstvenih-ustanov-v-katerih-seje-zadrzeval
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V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi in naj upoštevajo
vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja …).



Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši še vedno v največji meri
opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.



Tudi za vse sestanke prednostno svetujemo organizacijo preko računalniške povezave.
Svetujemo, da so navodila nameščena v razredih ter drugod po šoli oziroma, da se v času
prihoda učencev vrtijo na digitalnih zaslonih, v kolikor so le-ti nameščeni po hodnikih,
zlasti:


Umivanje rok:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstvenidelavci.pdf



Higiena kašlja:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf



Pravilna namestitev obrazne maske:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA
Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez enega ali več naštetih
simptomov oz. znakov, kot so: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje,
kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje,
sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v
blagi kot v težji obliki).
Tudi zaposleni v šoli naj spremljajo svoje zdravstveno stanje in v primeru, da kdo izmed njih zboli z
zgoraj navedenimi znaki/simptomi, ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja
navodila naj kontaktira izbranega osebnega ali dežurnega zdravnika.

ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA STIKOV MED OSEBAMI
Preprečevanje širjenja okužbe dosegamo z zmanjševanjem števila stikov med osebami in z
doslednim izvajanjem higienskih ukrepov. K temu pripomore manjše število oseb v skupini ter isti
učenci v skupini, ki se ne mešajo z drugimi skupinami (mehurček). Manjša kot je skupina učencev,
manjše kot je število oseb na površino učilnice, večja kot je razdalja med učenci, manjša je
možnost prenosa virusa.
Oblikovanje mehurčkov je še zlasti smiselno takrat, ko ni mogoče zagotavljati vseh ostalih
preventivnih ukrepov. Tak primer so otroci v predšolski vzgoji in učenci zlasti prve triade v osnovni
šoli, od katerih ne pričakujemo, da bi vzdrževali priporočeno medosebno razdaljo in splošne
higienske ukrepe.
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OSEBNA VAROVALNA OPREMA
Natančnejša navodila glede OVO za posamezna delovna mesta poda pooblaščeni specialist
medicine dela, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih
mestih. Spletna
stran
medicine
dela
je
dostopna
na naslednji
povezavi:
https://www.anticovid.zmdps.si/.
Vsi naj bodo seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask, navodila za pravilno
namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
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