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Spoštovani učenci, starši, zaposleni.
Na podlagi okrožnice MIZŠ in NIJZ z dne 6. 3. 2020, vas obveščamo o aktivnostih v povezavi z okužbami z novim
koronavirusom.
V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in drugih izobraževalnih ustanov.
Trenutna epidemiološka situacija ne narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri opravljanju
vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju kot vsakdanjem življenju.
Glede na usmeritve NIJZ za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi korona virus in so zdrave, niso potrebni
posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene in ne potrebujejo domače karantene.
Če nekdo zboli z znaki akutne okužbe dihal (temperatura nad 38 stopinj, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14
dnevih zadrževal na območjih s povečanim tveganjem, naj se nemudoma umakne iz šole in po telefonu (smernice NIJZ)
vzpostavi kontakt s svojim osebnim zdravnikom.
V kolikor bo NIJZ, ki je edini relevanten vir za informacije in potrditev novih primerov okužbe na območju Slovenije,
ugotovil primer okužbe na našem zavodu, imamo pripravljene ukrepe in protokole ravnanja, o vsem vas bomo
nemudoma obvestili.
Dosledno je potrebno upoštevati preventivne ukrepe in že objavljena navodila za higieno kašlja in umivanja rok, redno
spremljajte obvestila na spletnih straneh NIJZ, https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva
Prosim in pozivam vas, da ravnamo samozaščitno in brez panike.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je na svoji spletni strani objavilo podrobna navodila za ravnanje v času širjenja
virusa. Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo
okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe;
 Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo.
 V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost
alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za
čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.
Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb, potrebujemo 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.
V primeru spremenjenih razmer glede pojava različnih okužb, se bodo ukrepi temu prilagodili. O novostih Vas bomo
sproti obveščali. V tem trenutku bo šola storila vse, kar je smiselno, da bodo lahko pouk in vzgojne dejavnosti
nemoteno potekale.
Pri tem nam lahko pomagate 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.

Do spremembe navodil bodo vse aktivnosti potekale nemoteno.
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