IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ZA ZAŠČITO PRED ŠIRJENJEM COVID-19 PO
MODELU »B« V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 OD 1. 9. 2021 DALJE
V šoli si vsi, ki jo obiskujemo, prizadevamo, da bo šola varno okolje. Zato dosledno spoštujemo
zapisane pogoje in upoštevamo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe. Le na ta način bo
lahko pouk tudi v času epidemije potekal v šoli.
UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-CoV-2:
V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.
 Vse osebe, ki opravljajo delo v šoli, morajo za opravljanje dela izpolnjevati pogoj prebolevnosti,
cepljenosti ali testiranja (pogoj PCT), kar dokazujejo z dokazili.
 Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore šole in so starejše od
15 let, o čemer jih šola obvešča na vidnem mestu s pisnim obvestilom. Izpolnjevanje pogoja se
preverja. Hitri antigenski test je veljaven 48 ur, PCR test 72 ur.
Pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo učenca 1., 2. in 3.r.
 Nošenje zaščitnih mask je v prostorih šole obvezno, razen za:
– Učence od 1. do 5. razreda, ko so v matični učilnici
– učence z zdravniškim potrdilom, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi
maske
– govornike na dogodkih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2m
– učence pri pouku športa
– osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba maske iz objektivnih razlogov onemogočena.
 Nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi na odprtih javnih krajih ali prostorih, če ni mogoče
zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5m.







Samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda (ki niso cepljeni in niso preboleli Covid)
Testirajo se doma, enkrat tedensko, v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru
pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno
celotnemu oddelku.
Testi so brezplačni, starši jih dobijo v katerikoli lekarni s Kartico obveznega zdravstvenega
zavarovanja od ponedeljka, 30.8.2021.
Učencu pripada 5 hitrih antigenskih testov na mesec.
Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbeno šolo.
Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje







Drugi preventivni ukrepi
Razkuževanje rok
Ohranjanje varnostne razdalje
Zračenje prostorov
Šola vodi evidenco prihodov zunanjih obiskovalcev šole.
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