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Spoštovani starši!
Vaši otroci se ponovno vračajo v šolo, zato Vam ob tem pošiljamo nekaj navodil. Za uspešno
preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb potrebujemo namreč tudi Vašo pomoč.
Šola je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta
za javno zdravje sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb. Tako bodo na šoli
veljala enaka pravila, kot smo jih imeli ob koncu lanskega šolskega leta.
Prosimo vas, da otroka pripravite na drugačen prihod v šolo in se pogovorite o naslednjih
navodilih in priporočilih:
1. V ŠOLO SME SAMO ZDRAV OTROK, KI NI IMEL V ZADNJIH 14 DNEH
KATEREGAKOLI OD NAŠTETIH SIMPTOMOV: povišana telesna temperatura, kašelj,
glavobol, slabo počutje, boleče grlo, nahod, težko dihanje, driska.
2. OBVEZNA JE UPORABA ZAŠČITNE MASKE NA ŠOLSKEM AVTOBUSU ALI
KOMBIJU IN V ŠOLI.
3. OTROK MORA IMETI PRI VSTOPU V AVTOBUS ALI KOMBI PODPISANO IZJAVO
STARŠEV, ki ste jo dobili v prilogi tega obvestila.
4. VSTOP V ŠOLO JE DOVOLJEN SAMO ZAPOSLENIM IN UČENCEM.
5. OBVEZNO JE MERJENJE TELESNE TEMPERATURE V VSTOPU V ŠOLO.
6. OBVEZNO JE RAZKUŽEVANJE ROK.
7. OBVEZNO JE OHRANJANJE VARNE RAZDALJE 1,5 M DO DRUGIH OSEB (brez
objemanja, poljubljanja...vrstnikov in ostalih zaposlenih).

Pri tem nam lahko pomagate tudi tako, da sami naredite nekaj stvari:
• naučite svoje otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo,
• naučite svoje otroke, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust,
• naučite svoje otroke, da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka
pri roki,
• naučite svoje otroke, da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke,
• ne pošiljajte bolnega otroka v šolo! Bolan otrok ne sme v kolektiv. Če bo otrok zbolel v
šoli boste prejeli obvestilo, da ga odpeljete domov. Poskrbite, da bo otrok ostal doma do
ozdravitve.
Pošiljamo vam še povezavo do spletnih strani NIJZ, kjer najdete več informacij:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.
V upanju na zdravje in dobro počutje vseh Vas lepo pozdravljamo!
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