
 
 

IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA V RAZMERAH POVEZANIH S COVID-19 

 

V šolske prostore smejo vstopiti le zdravi učenci in zaposleni (brez znakov akutne okužbe 

dihal). 

Učenci ob ponovnem vstopu v šolo z dnem 1. 9. 2020 (ponovno) prinesejo podpisano izjavo 

staršev »Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev 

širjenja COVID-19«. 

Če učenec v času bivanja v šoli zboli oz. kaže znake/simptome okužbe dihal (slabo počutje, 

utrujenost, nahod, vročina, kašelj): 

 Šola obvesti starše. 

 Učitelj učenca opremi z zaščitno masko, ki jo nosi v času čakanja (če je to možno).  

 Učenca se osami, v prostoru za samoizolacijo (garderoba pri vhodu), kjer učenec 

počaka na prevzem s strani starša. 

 Učenec naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik (sanitarije v 2. vhodu), ki 

naj ga v tem času ne uporablja nihče drug. Sanitarije za tem razkuži čistilka. 

 Z učencem počaka svetovalna delavka, ki je takrat na razpolago ali pomočnica 

ravnatelja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov – nosi masko, upošteva navodila o 

medsebojni razdalji in higieni rok (v predprostoru šole). 

 Z ostalimi učenci počaka učitelj, ki je bil takrat prisoten v razredu. 

 Starši morajo za nadaljnja navodila poklicati izbranega osebnega zdravnika otroka ali 

dežurnega zdravnika. 

Če osebje šole v času bivanja v šoli zboli oz. kaže znake/simptome okužbe dihal (slabo 

počutje, utrujenost, nahod, vročina, kašelj): 

 Se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. 

 Obvesti pomočnico ravnatelja, ki uredi nadomeščanje (učitelji, varuhi). 

 

V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo, v kateri sodelujejo 

NIJZ, vodstvo šole, zdravstvena inšpekcija in drugi. O epidemioloških ukrepih v šoli se 

vodstvo šole posvetuje z epidemiologom območne enote NIJZ: 

 NIJZ, +386 1 244 14 00,  

 info@nijz.si, elektronski naslov namenjen vsem deležnikom v vzgoji in izobraževanju 

glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom 

 Ministrstvo za šolstvo – Sektor za osnovno šolo  
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PROTOKOL OBVEŠČANJA IN RAVNANJA V PRIMERU SEZNANITVE Z OKUŽBO COVID 19 V ŠOLI 

Šolo obvestijo starši učenca in sporočijo, da je učenec pozitiven na COVID 19: 

 Ravnatelja o potrjenem primeru covid-19 obvesti epidemiološka služba. Ravnatelj 

ukrepa v skladu z navodili območnega epidemiologa (kdo od zaposlenih in učencev 

naj ostane v karanteni in koliko časa) in obvesti MIZŠ. 

 Če ravnatelja o sumu ali potrjenem primeru covid-19 pri učencu obvestijo starši, se 

ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z območnim epidemiologom (kdo od 

učencev in zaposlenih, ki so poučevali tisti dan oz. so bili v stiku z učencem ostanejo v 

karanteni). 

 V primeru, da učenci posameznega oddelka ali več oddelkov zaradi zdravstvenih 

razmer ne bi smeli obiskovati pouka v šoli, šola za omenjene učence organizira pouk 

na daljavo. 

 Svetovalna delavka obvesti starše sošolcev, da je bil sošolec pozitiven in kakšni so 

nadaljnji ukrepi.  

 Pomočnica ravnatelja obvesti staršev učencev o okužbi na šoli in jih pozove k 

samoopazovanju in doslednem upoštevanju higienskih protokolov (preko mailov in 

objavo na spletni strani šole). 

 Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec s covid-19, se prezrači, čistilka jih 

temeljito očisti ter razkuži predvsem površine, ki se jih je učenec dotikal (pipe, vrvica 

v WC-ju, kljuke vrat itd.). 

 

Šolo obvesti zaposleni v šoli in pove, da obstaja sum ali je test potrdil COVID 19: 

 Preveri se stike, ki jih je imel zaposleni (s kom od zaposlenih je imel tesnejše stike, s 

katerimi učenci je bil v tesnejšem stiku). 

 Se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z območnim epidemiologom (kdo od 

zaposlenih in učencev naj ostane v karanteni in koliko časa) 

 V primeru, da učenci posameznega oddelka ali več oddelkov zaradi zdravstvenih 

razmer ne bi smeli obiskovati pouka v šoli, šola za omenjene učence organizira pouk 

na daljavo. 

 V primeru potrjene bolezni covid-19 pri zaposlenem ravnatelj obvesti MIZŠ. 

 Svetovalna delavka obvesti starše učencev, ki so bili v tesnejšem stiku z zaposlenim in 

jim poda informacije o nadaljnjih ukrepih po navodilih NIJZ. 

 Pomočnica ravnatelja obvesti starše učencev o okužbi na šoli in jih pozove k 

samoopazovanju in doslednem upoštevanju higienskih protokolov (preko mailov in 

objavo na spletni strani šole). 

 Prostore šole, kjer se je gibal oboleli zaposleni s covid-19, se prezrači, čistilka 

temeljito očisti ter razkuži predvsem površine, ki se jih je zaposleni dotikal (pipe, 

vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.). 

 

 



Šolo obvestijo starši, da je bil učenec šole v tesnem stiku z osebo, ki je pozitivna na COVID 

19: 

 Učenca se osami, v prostoru za samoizolacijo (garderoba pri vhodu), kjer učenec 

počaka na prevzem s strani starša. 

 Z učencem počaka svetovalna delavka, ki je takrat na razpolago ali pomočnica 

ravnatelja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov (v predprostoru šole). 

 V primeru, da učenci posameznega oddelka ali več oddelkov zaradi zdravstvenih 

razmer ne bi smeli obiskovati pouka v šoli, šola za omenjene učence organizira pouk 

na daljavo. 

 Z ostalimi učenci počaka učitelj, ki je bil takrat prisoten v razredu. 

 Učenec, ki je bil v tesnem stiku z osebo, ki je pozitivna na COVID 19, upošteva 

navodila NIJZ. 

 Ravnatelj se o nadaljnjih ukrepih posvetuje z območnim epidemiologom (kdo od 

zaposlenih in učencev naj ostane v karanteni in koliko časa). 

 Svetovalna delavka telefonsko obvesti starše sošolcev, da je bil sošolec v tesnem stiku 

s pozitivno osebo, in jih pozove k samoopazovanju in doslednem upoštevanju 

higienskih protokolov  

 Pomočnica ravnatelja obvesti starše učencev o tesnem stiku učenca šole z okuženo 

osebo in jih pozove k samoopazovanju in doslednem upoštevanju higienskih 

protokolov (preko mailov in objavo na spletni strani šole). 

 Prostore šole, kjer se je gibal učenec, ki je bil v tesnem stiku z okuženo osebo s covid-

19, se prezrači, čistilka jih temeljito očisti ter razkuži predvsem površine, ki se jih je 

učenec dotikal (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.). 

 

Šolo obvesti zaposleni v šoli, da je bil v tesnem stiku z osebo, ki je pozitivna na COVID 19: 

 Zaposleni poskrbi za vse preventivne higienske ukrepe, o tem obvesti pomočnico 

ravnatelja in zapusti šolo. 

 Če je zaposleni učitelj, učence prevzame svetovalna delavka, ki je takrat na razpolago. 

 Zaposleni, ki je bil v tesnem stiku z osebo, ki je pozitivna na COVID 19,  upošteva 

navodila NIJZ. 

 Se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z območnim epidemiologom (kdo od 

zaposlenih in učencev naj ostane v karanteni in koliko časa) 

 V primeru, da učenci posameznega oddelka ali več oddelkov zaradi zdravstvenih 

razmer ne bi smeli obiskovati pouka v šoli, šola za omenjene učence organizira pouk 

na daljavo. 

 Svetovalna delavka telefonsko obvesti starše sošolcev, da je bil zaposleni šole v 

tesnem stiku s pozitivno osebo, in jih pozove k samoopazovanju in doslednem 

upoštevanju higienskih protokolov  

 Pomočnica ravnatelja obvesti starše učencev o tesnem stiku zaposlenega šole z 

okuženo osebo in jih pozove k samoopazovanju in doslednem upoštevanju higienskih 

protokolov (preko mailov in objavo na spletni strani šole). 



 Prostore šole, kjer se je gibal zaposleni, ki je bil v tesnem stiku z okuženo osebo s 

covid-19, se prezrači, čistilka jih temeljito očisti ter razkuži predvsem površine, ki se 

jih je zaposleni dotikal (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.). 

 
 


