PRIHODI V ŠOLO PRVI ŠOLSKI DAN IN V PRIHODNJE

Vojnik, 28. 8. 2020

Učenci bodo v šolo prihajali v času od 8.00 do 8.20. Prvošolci so za prvi šolski dan prejeli osebna
vabila, zato pridejo v šolo po posebnem razporedu. Učenci vozači (na šolskih avtobusih in
kombijih morajo obvezno nositi masko) vstopajo v šolo takoj po prihodu šolskih avtobusov
razen petošolcev in šestošolcev. Učence petih in šestih razredov bodo razredniki počakali na
parkirišču pred glavnim vhodom v šolo in bodo v šolo vstopili skupaj.
Ostali učenci vstopajo po spodnjem razporedu:
učenci od 1. -4. razreda
petošolci
učenci predmetne stopnje

čas
8.05
8.10
8.15
8.05
8.10

vhod
1. in 2. razred-levo: skozi avlo
3. in 4. razred-desno: skozi garderobo
5. razred: skozi glavni vhod
6. razred
glavni vhod
8. razred
vhod medzidek
7. razred
glavni vhod
9. razred
vhod medzidek

V jutranje varstvo prihajajo učenci glede na prijavo in po dogovoru z razredniki v učilnice,
določene za JV. Pri vhodu jih bo sprejel zaposleni, ki jih pospremi v učilnico vsak dan ob 6.00,
6.30, 7.00 in 7.30.
Domov bodo učenci 1. šolski dan odšli ob 11.00, ostale dneve pa po razporedu:
-

Učenci, ki bodo v oddelkih OPB-ja bodo odhajali domov glede na prijavo ob 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, kasneje po dogovoru z učiteljem.
Učenci, ki niso v OPB, odidejo domov takoj po končanem pouku oz. kosilu:

1. odhod
2. odhod
3.odhod
4. odhod
5. odhod

čas
11.55-12.05
12.40-12.50
13.10-13.20
13.30-13.40
14.00-14.10

Vozači bodo obvestila prejeli po Lopolis-u.
Ostala obvestila za 1. šolski dan:
- malica bo za vse učence, kosilo le za učence OPB (ostalim bomo kosilo odjavili v šoli),
- ključev garderobnih omaric in kartic za kosilo do nadaljnjega učenci ne potrebujejo,
- s seboj obvezno prinesejo beležko, pisala in copate ter šolsko torbo.
Vsi učenci (razredna in predmetna stopnja) vstopajo v šolo z masko in jo uporabljajo v skupnih
šolskih prostorih.

Še obvestilo, ki naj velja za vse dni v novem šolskem letu
V šolo naj prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:
1.
2.
3.
4.

V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
Otroku ni bila odrejena karantena.
V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena
okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal
doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi
ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega
zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja
navodila prejeli od epidemiološke službe.
Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj
ogroženi
za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19.
Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno
6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem,
utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka.
Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma
lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in
osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic,
sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za
potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s
SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z
bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami,
onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna
higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času
pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

