VRNITEV UČENCEV 1. TRILETJA V ŠOLSKE KLOPI
Drage učenke in učenci, spoštovani starši,
veseli smo, da se v šolske klopi vračate tudi učenci iz naše regije. Pričakujemo vas v torek,
9. 2. 2021.
V šolo se vrnejo zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni.
PRIHOD




priporočeno s starši
kombi bo pripeljal učence iz smeri Bošt (v dogovoru s starši)
avtobus bo vozil po ustaljenem voznem redu

VHODI



učenci iz 1. in 2. r. vhod pri igrišču (za prvo triletje)
učenci 3. razreda skozi glavni vhod

Učenci se v garderobi preobujejo. Dežurni učitelj pazi na uporabo mask in varnostno razdaljo.
Dežurstvo zjutraj od 7.20 do 8.00
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Lidija Balon
Marija Antolovič Tina Krmpotič
Tea B. Škof
Lidija Balon
Lidija Cizel
Jaka Šket
Martina
Martina
Martina
Rožman
Rožman
Rožman
Učenci so v matičnih učilnicah, te so odklenjene, če bo kdo izmed učencev prišel v šolo pred
tem časom.
MATIČNE UČILNICE




učenci 1. razreda v učilnici 1. razreda
učenci 2 razreda v učilnici 2. razreda
učenci 3. razreda v nadstropju v učilnici 4. razreda

MALICA
Malica bo postrežena v učilnicah. Kuharica pripelje malico do vhodnih vrat učilnice, razdeli jo
učiteljica.
KOSILO




11.30-11.50 3. razred
12.00-12.20 1. razred
12.30-12-50 2. razred

Učenci se premikajo po označenih poteh. Najprej si umijejo roke, nato gredo do
samopostrežnega pulta. Ko pojejo, odnesejo pladenj in si umijejo roke.

PODALJŠANO BIVANJE
OB1
OPB2
OPB3

Ponedeljek
Breda Kunst

Torek
Breda Kunst

Sreda
Breda Kunst

Tea B. Škof
Simona
Omerzel

Tea B. Škof
Simona
Omerzel

Tea B. Škof
Simona
Omerzel

Četrtek
Marija
Antolovič
Tea B. Škof
Simona
Omerzel

Petek
Breda Kunst
Tea B. Škof
Jaka
Šket

UPORABA MASK
Učitelji in ostali zaposleni uporabljajo maske ves čas. Učenci/učenke uporabljajo maske ves
čas (hodniki, jedilnica, sanitarije), razen ko so v učilnici samo s sošolci.
Na obvezno uporabo mask v prostorih šole in na zunanjih površinah šole opozarjamo tudi
starše.
ZRAČENJE
Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore je potrebno v času
uporabe redno zračiti, vsaj vsako šolsko uro. Učenci/učenke in zaposleni naj imajo s sabo
dodatna oblačila.
UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA
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,
ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:


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 (vsaj 1 minuto).



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. Za šole in vrtce zaenkrat
razkužila za roke še niso predvidena.



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.
Učenci naj imajo vsak dan s sabo papirnate robčke, da bodo lahko upoštevali navodila
higiene kašlja.
Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

