
 

 

 

 

Ljubljana, 26. 2. 2020 

 

Spoštovani starši, 

 

kot ste obveščeni, obstaja velika možnost za širjenje koronavirusa (SARS-CoV-2) tudi v Sloveniji. Kot sporoča 

Ministrstvo za zdravje, v Sloveniji ni razloga za preplah, a pojav nedvomno terja našo povečano pozornost.  

 

Že pred počitnicami smo kupili dodatna sredstva za razkuževanje, ki jih pri svojem delu uporabljajo čistilke, 

sredstva za razkuževanje rok, maske in ostali sanitetni material, ki bi ga v primeru soočenja z virusom 

potrebovali. Povečali smo zalogo mila za roke in papirnih brisač in izvedli dodatno izobraževanje za čistilke. 

Učitelji so bili konec januarja 2020 naprošeni, da učence seznanijo z dejavnostmi, ki preprečujejo širjenje 

bolezni. V tem in v prihodnjem tednu bodo na to temo izvedli razredno uro. Šolo smo polepili z informacijami 

o pravilnem umivanju rok in o higieni kašlja (oba plakata sta v prilogi). 

 

Osnovna šola Ledina  je v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Njihovo 

okrožnico prilagam. Na šoli smo v fazi izdelave podrobnejšega načrta preventive in ukrepanja. 

 

Kot vir informacij uporabljamo predvsem strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

 

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja virusa potrebujemo tudi vašo pomoč pri osveščanju in navajanju 

otrok na 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 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/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. 

 

V primeru spremenjenih razmer glede pojava in širjenja virusa bomo ukrepe temu ustrezno prilagodili. 

Svetujemo, da spremljate informacije in navodila NIJZ. V tem trenutku je šola storila vse, kar je smiselno, da 

bo lahko pouk nemoteno potekal. 

 

        Marija Valenčak 

ravnateljica  
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