
 

 

Interna določila za izvajanje preventivnih ukrepov 

na Gimnaziji Jesenice 

1. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 
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. 

- Nošenje obrazne maske vseh zaposlenih in dijakov v stavbi Gimnazije Jesenice 

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. 

Za zaščito tako dijakov kot profesorjev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV- 

2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči   dosledno izvajanje 

vseh splošnih higienskih ukrepov: 

•   Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 

•   Umivanje  ali  razkuževanje  rok  je  obvezno  po  vsakem  prijemanju  kljuk  (npr. vstopanje  v  ali  

izstopanje  iz  učilnice,  pri  odhodu  na  stranišče  ali  prihodu  iz stranišča), ograje stopnišča ali po 

dotikanju drugih površin. 

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

•   Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

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

•  Upoštevanje pravilne higiene 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 ter vodo. 

•  Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri oziroma med maturo 

po posameznem izpitnem sklopu   (na stežaj odprta okna). 

• Razen dijakov in strokovnih delavcev šole naj v objekt šole ne vstopa nihče, eventualno najavljena 

oseba   pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno masko. 

•  Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po 

telefonu ali preko računalniške povezave. 

•   Pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov. 

•  Organiziranje  dogodkov  oziroma  udeležba  na  njih  (npr.  koncerti,  proslave, razstave, literarni 

večeri) je odsvetovana. 

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019


 

 

Za boljšo seznanitev in stalen opomin so navodila nameščena ob vhodu in na več  mestih  v  razredih  

ter  drugod  po  šoli. 

2. SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA 
Pouk naj obiskujejo le zdravi dijaki in profesorji (brez znakov akutne okužbe dihal). 

Zaposlenim vodstvo šole organizira tedensko testiranje, predvidoma ob ponedeljkih. Negativen 

izvid mora zaposleni hraniti za primer, inšpekcijskega nadzora.  

V primeru, da je izvid testiranja pozitiven mora zaposleni o tem obvestiti vodstvo šole in ukrepati 

skladno z navodili osebnega zdravnika. 

Vse v zvezi z izvajanjem testiranja je definirano v Protokolu testiranja oseb, ki delajo v srednjih 

šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domov, organizacijah za izobraževanje odraslih , 

višjih strokovnih šolah ter visokošolskih zavodov, ki je priloga  teh internih določil, ki upošteva. 

 

3. ZAŠČITNA OPREMA 
Vsi  zaposleni  in  dijaki  v  objektu  šole  nosijo  ves čas maske. 

Po šoli in v razredih so objavljena navodila za  pravilen način nošenja ter snemanja mask.  

4.  PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 

4.1.PRIHOD DO ŠOLE 

Priporočamo   peš   hojo,   kolesarjenje,   tudi   individualnega   prevoz   s   strani   staršev   (brez 

združevanja dijakov!). 

Svetujemo  smiselno  prilagoditev  javnega  prevoza  v  šolo. 

Odsvetujemo  zadrževanje  v  skupinah  oz.  druženje  na  funkcionalnem  zemljišču  šole  in  v 

objektu šole (npr. šolsko dvorišče, šolsko igrišče, šolsko parkirišče, hodniki, garderobe…). 

 

4.2.  VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED 

Dijaki  bodo  pred  ponovnim  prihodom  v  šolo  preko oglasne deske “Obvestila ravnateljice 

maturantom”  v eAsistentu o organizaciji pouka: 

•   Z učilnico, v kateri bodo imeli v tem času pouk. 

• Dijaki bodo posamično vstopali v šolo in  pri tem morajo ohranjati 1, 5 do 2 metrske medsebojno 

razdaljo. Dijaki 4. Š  in 4. A razreda bodo vstopali skozi glavna vhodna vrata (vhod s klančino), 4. B 

in ostali napovedani obiskovalci skozi zahodna vhodna vrata in 4. C skozi vhodna vrata v veliko 

telovadnico. 

 Na vhodu bo zaposlen Gimnazije Jesenice, ki bo:  

- preveril identiteto dijaka;   

- poskrbel za dezinfekcijo rok dijaka; 

- preskrbel za pravilno uporabo zaščitne maske (dijaki prosimo, da si preskrbijo svojo masko, 

sicer jo bodo prejeli pred vstopom v stavbo šole).  

 Zaposleni, dijaku in obiskovalci vstopajo v šolsko stavbo z masko. 

 

 

4.3.  PRAVILA MED ZADRŽEVANJE V STAVBI ŠOLE 



 

 

 Po najkrajši poti odidejo dijaki do razreda in se usedejo na mesto določeno na razporedu, 

objavljenem na vratih razreda.  

 V stavbi šole se ne družijo oz. vzdrževanjejo ves čas medsebojno razdaljo, vsaj 1, 5 do 2 m. 

 Dijake  se  dosledno  spodbuja  k  rednemu  in  pravilnemu  umivanju  rok  (npr.  po  kihanju, 

kašljanju, pred in po malici itd.). 

 Dostop do garderob bo dijakom omogočen. Dolžnost dijakov je, da skrbijo za 

medsebojno razdaljo in uporabljajo obrazno masko. .  

 Vrata učilnice bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. 

 Dijaki prinesejo naj s seboj prinesejo šolske potrebščine, eventualna dodatna oblačila, saj se bo 

prostore veliko zračilo. Lahko prinesejo tudi svojo masko, razkužilo za roke, vrečko, v katero bodo 

odložili uporabljeno masko in jo po končanem izpitu odvrgli ali odnesli v pranje domov. 

 Malice bo organizirana po urniku v jedilnici sole. Tudi tu se upoštevajo varnostni ukrepi: dijaki 

posameznega razreda sedijo vse dni v istem delu jedilnice, ki je določen za njih (Razpored je priloga 

the internih določil.  

 Svetujemo,  da  si  dijaki  šolskih  potrebščin  in  pripomočkov  med  seboj  ne  izmenjujejo  in  ne 

izposojajo. 

 Če dijak potrebuje gradivo iz šolske knjižnice se mora predhodno preko epošte 

dogovriti s knjižničarko. 

 Vračanje učbenikov bo potekalo po navodilih, ki jih bodo dijaki prejeli od 

knjižničarke. 

 Dijaki se lahko po potrebi  dogovorijo za svetovalni obisk v svtovalni službi šole po 

predhodnem dogovoru termina preko epošte svetovalne delavke. 

4.4. ODMORI, ŠOLSKA MALICA 

Tudi v času odmorov dijaki in zaposleni upoštevajo preventivne ukrepe. 

4.5. SANITARIJE 

 Vrata naj dijaki po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.  

 V sanitarijah bo vedno na voljo milo in papirnate brisačke.  

 Skušajte se izogibati zastojem na poti v in iz stranišča. 

 Glede urejenosti in uporabe sanitarij za zaposlene, naj zaposleni smiselno upoštevajo navodila za 

dijake. 

4.6.ZBORNICA, KABINETI 

Koliko oseb je lahko največ v zbornici in kabinetih določimo na enak način kot pri učilnicah 

(zagotovljena naj bo medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra).  

4.7.DELITEV IN POBIRANJE GRADIVA 

Morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom deli in pobira profesor, ki si je pred in po tem 

umil ali razkužil roke. 

Vrnjene/oddane pisne izdelke naj profesor pred popravljanjem vsaj 1 dan 2  hrani na varnem mestu.  

Nasvet  temelji  na  preživetju  virusa  na  različnih  površinah,  razvidno  iz  opombe  2. Svetujemo,  da  

tudi  ravnanje  z  ostalim  gradivom,  vključno  s  knjižničnim  gradivom,  v  času epidemije COVID-19 

smiselno priredite skladno z navodilom za knjižnice, dosegljivo na spletni strani NIJZ. 

 

 

4.8.ODHOD DOMOV 

Po končanem pouku naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 



 

 

2 metrsko medosebno razdaljo.  

 

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni 

dovoljeno. 

 

6. UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19 
OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V SREDNJI ŠOLI 

3  Natančnejša navodila za posamezna delovna mesta poda pooblaščeni specialist medicine dela, ki 

natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih. Spletna stran 

medicine dela, dostopno na naslednji povezavi: https://www.anticovid.zmdps.si/ 

Če  zboli  dijak  z  vročino  in  drugimi  znaki  akutne  okužbe  dihal,  se  ga  napoti  domov.  Za  pot 

domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora počakati starše ali skrbnike, naj počaka v izolaciji.   

Dijak naj v času, ko čaka na starše ali skrbnike, če je mogoče, nosi masko. Uporablja naj samo določene 

sanitarije in umivalnik. 

Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo šolo in ukrepajo skladno z 

navodili osebnega zdravnik.  

Če zboli profesor   z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta in pokliče 

izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo.  

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, profesor oziroma osebje s COVID-19, se temeljito očisti in 

izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači. 

Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-

19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven- zdravstvenih-ustanov-

v-katerih-se-je-zadrzeval 

Splošna navodila za osebe, ki zbolijo s sumom na COVID-19 so dostopna na spletni strani NIJZ: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/letak_covid-19.pdf. 

Celotna  Higienska priporočila NIJZ za pripravo na mature, obdobje mature in bivanje 

v dijaških domovih v  času epidemije COVID-19 je priloga tega dokument. 

12. 2. 2021 nova Interna določila za izvajanje preventivnih ukrepov na Gimnaziji Jesenice 

nadomestijo dosedanja, ki so bila sprejeta  14. 5. 2020 

          

Ravnateljica 

         mag. Lidija Dornig 
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