Osnovna šola Čepovan
Čepovan 87
5253 Čepovan

PROTOKOL
ali

KAKO SE BOMO
VSI OBNAŠALI, DA
OHRANIMO
ZDRAVJE PRI
SEBI IN DRUGIH

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI
1. Prenos koronavirusa POTEKA preko izločkov dihal, preko onesnaženih
rok, predmetov, površin.
2. Najpomembnejši ukrep: ZELO POMEMBNO JE ZAVEDANJE, DA MORAMO SPREMENITI SVOJE
OBNAŠANJE IN PRILAGODITI SE NOVEMU STANJU.
-

Z UKREPI ZMANJŠAMO MOŽNOST OKUŽBE

-

PRAVILNO MORAM UPORABITI MASKO V OBJEKTU (odrasli in učenci
v skupnih prostorih)

-

TEMELJITO ZRAČENJE PRED, MED IN PO POUKU (okna odpira in
zapira samo ena oseba)

-

BOLNI OSTANEJO DOMA

3. Pomembni ukrepi:

- vzdrževanje medsebojne razdalje (1,5 do 2m)
-

redno umivanje rok (roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je
le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju)

-

čiščenje in razkuževanje površin in predmetov

-

obvezno umivanje ali razkuževanje rok po vsakem prijemanju kljuke,
ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin)

-

prostor prezračimo na 1 uro

-

upoštevanje pravilne higiene kašljanja

-

v šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni; v vrtec po navodilih
NIJZ starši, ko predajo ali prevzamejo otroka

-

organizacija vsakršnih dogodkov je odsvetovana

-

navodila visijo v razredih, po šoli

4. Ukrepanje v primeru obolenja:
-

obveščanje staršev in napotitev domov, izolacija

-

ob potrjenem primeru okužbe starši obvestijo ravnatelja, šola pa NIJZ

-

pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni

-

priporočila NIJZ se bodo spreminjala skladno z epidemiološko sliko in
novimi spoznanji

PREVOZI
ZJUTRAJ
Učenci – vozači počakajo na avtobus na ustaljenih vstopnih točkah.
Naveden je trenutno veljaven vozni red, starše in učence pa obveščamo, da se
bo lahko tudi spreminjal. Prosimo vas za strpnost. V primeru nastalih
sprememb v voznem redu vas bomo pravočasno obvestili.
Bivališče

Ura vstopa na avtobus

1.

Lokovec 103/103a

7.10

2.

Lokovec 83

7.12

3.

Lokovec 69d/69c

7.15

4.

Lokovec 60

7.20

5.

Lokovec 72

7.25

Bivališče

Ura vstopa na avtobus

1.

Čepovan 142

7.35

2.

Čepovan 140

7.37

3.

Čepovan 134

7.40

4.

Čepovan 131a

7.42

5.

Čepovan 133a

7.43

6.

Čepovan 122

7.44

7.

Čepovan 114

7.46

8.

Čepovan 111

7.47

•

Učenci upoštevajo navodila in priporočila šoferja.

•

Učenci sedijo na vseh mestih v avtobusu oz. kombiju, vendar obvezno
nosijo zaščitne maske.

POPOLDAN
•

Avtobus, kombi za smer Vrata, Dol ob 13.50.

•

Avtobus za smer Lokovec 14.10.

•

Učenci – vozači so do odhoda domov vključeni v podaljšano bivanje.

•

Ob vstopu na avtobus upoštevajo navodila šoferja (varnostna razdalja v
koloni, usedejo se na dovoljene sedeže, razkuževanje rok, uporaba
varnostnih pasov).

PRIHOD V ŠOLO, ODHOD DOMOV
•

Velja splošno priporočilo, da se učenci v šoli pred začetkom pouka in po
končanem pouku ne zadržujejo predolgo.

•

Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod.

•

Razkuževanje rok ob vhodu, v skupnih prostorih obvezna uporaba
zaščitne maske za vse otroke.

•

Starši otroke pustite pred vhodom. Starši vstopate v šolo le po
predhodnem dogovoru in uporabljate zaščitno masko.

•

Starši, ki boste sami prihajali po otroke, le-te ob dogovorjeni uri
pričakajte PRED vhodom v šolo.

•

Učenci naj v šolo ne pridejo pred 7.50, vozači pa glede na urnik vožnje.

POUK
•

Učilnica mora biti pred pričetkom pouka prezračena.

•

Vrata so odprta do začetka pouka. Zapre jih učitelj. Zatem si umije roke.

•

V razredu je razkužilo. Obvezna uporaba pred malico in kosilom ter
potem. Vmes si roke umivamo z milom.

•

V razredu velja sedežni red. Vsaka miza je opremljena z učenčevim
imenom. Zagotovi se ustrezno razdaljo med mizami, če je mogoče.

•

Učenci uporabljajo le svoje pripomočke. Izposoja pisal in drugih
pripomočkov ne pride v poštev.

•

Učitelj je stalno prisoten v razredu. Tudi med odmorom.

•

Učitelj med odmorom poskrbi, da se učilnico prezrači. Okna v razredu
odpira in zapira učitelj.

•

Vsak otrok dobi svojo kredo in jo hrani v peresnici, da bo z njo lahko delal
naloge na tabli.

•

Tablo briše učiteljica.

•

Fotokopirani listi so pripravljeni že dan prej. Preden jih učitelj deli, si
razkuži roke.
•

Učenci teste oddajo eden po eden. Pristopijo do moje mize in odložijo
list na dogovorjeno mesto (razdalja 2m).

•

Teste lahko učitelj popravlja šele naslednji dan.

•

Učenci na začetku pouka na mizo pripravijo vse potrebne pripomočke,
da med poukom ni nepotrebnega premikanja.

•

Delo pri pouku poteka individualno. Skupinskega dela ni.

•

Šolsko delo učenci opravijo v šoli. Ob koncu pouka vse svoje stvari
odložijo v svoj predal.

•

Pouk lahko poteka tudi zunaj. Zagotovljena mora biti primerna
razdalja. Ob izhodu iz šole in ob vhodu v šolo si učenci obvezno
razkužijo roke.

ŠOLSKA PREHRANA IN ODMORI
•

Med odmori, tudi med malico in kosilom učenci ne zapuščajo učilnic.

•

Obvezno je umivanje rok pred in po obroku.

•

Čistilka obriše mize pred in po obroku, pred in po malici, kosilu, z
razkužilom.

•

Med odmori je učitelj prisoten v razredu.

•

Učenci med odmorom ne zapuščajo razreda. Izjema je odhod na stranišče.

•

Malico v razred prinese učitelj in jo razdeli.

•

Učenci imajo s seboj steklenico s pijačo. Samopostrežnih napitkov ni.

UPORABA SANITARIJ
•

Okna v sanitarijih so odprta.

•

V sanitarijih je vedno milo in razkužilo. Otroci si temeljito umijejo roke
po uporabi stranišča.

•

Na stranišče lahko gre samo en učenec. Ko se ta vrne, gre naslednji.

•

Vrata razreda so medtem odprta, da vidim učenca kam odhaja.

SPREJEM UČENCEV
•

Otroci posamično vstopajo v prostore šole, sprejema jih odrasla oseba.

•

Posamezniki pristopijo do razkuževalnika (razdalja 2m), razkužijo roke,
nato se grejo preobut in na svoje mesto v razred.

PODALJŠANO BIVANJE
•

urnik PB: 11.30 do 15.40

•

Dejavnosti OPB: pisanje domače naloge, kosilo, sprostitvene dejavnosti

•

Prostor: V učilnicah, kjer se bo izvajal dopoldan pouk, v telovadnici, na
šolskem igrišču

•

Odhodi domov: po razporedu avtobusa ali ob dogovorjenih urah, ko
otroke prevzamejo starši

•

Upoštevanje priporočil NIJZ

•

Uporaba sanitarij: 1. nadstropje

•

Starši učence prevzamejo pred vhodom v šolo

POUK NA DALJAVO
•

Pouk na daljavo trenutno ne poteka pri nobenem predmetu.

