
 

 

 

 

 

Ljubljana, 10. 3. 2020 

 

Spoštovani starši, 

 

v skrbi za zdravje otrok in zaposlenih v šoli smo se odločili za dodatne preventivne ukrepe, ki so del Načrta 

zagotavljanja kontinuiranega dela na OŠ Ledina v času koronavirusa in v skladu z navodili Ministrstva za 

izobraževanje znanost in šport. 

 

Za aktivnosti s povečanim tveganjem se odločamo od primera do primera (dnevi dejavnosti izven šole, 

medgeneracijska druženja, sodelovanja z zunanjimi institucijami, srečanja z učitelji ali učenci z drugih šol, 

delo s študenti, zunanje interesne dejavnosti).  

 

Učenci si po bivanju/igranju na šolskem igrišču in po športu (v telovadnici ali na igrišču) temeljito z milom 

umijejo roke. Učenci si že nekaj časa ne umivajo zob po kosilu. Uporaba pitnika je možna samo z uporabo 

kozarca ali steklenice. Direktno pitje vode iz pitnika ali pip ni dovoljeno. Učenci v šolo ne nosijo igrač in 

drugih nenujnih predmetov od doma. Prostore pogosteje temeljito zračimo. Učitelji bodo v tem tednu 

učence ponovno seznanili o protokolu umivanja rok, higieno kašlja in drugih preventivnih ukrepih. Učence 

bodo ponovno obvestili, da se ne dotikajo oči, nosu in ust. 

Na vhod v šolo smo dali razkužilo. 

 

Trenutno v šoli ne beležimo povečane odsotnosti od pouka zaradi bolezni, nasprotno, v primerjavi z gripo, ko 

je dnevno manjkalo okvirno 25 % učencev, je odstotek odsotnih učencev v tem tednu okrog 5 %. 

Pričakujemo, da se ob vseh informacijah v medijih in na spletu starši zavedate problematike in svojih otrok 

po nepotrebnem ne izpostavljate tveganju ter bolnega otroka ne pošiljate v šolo. 

 

Za morebitnega obolelega učenca ali zaposlenega imamo izdelan notranji protokol ravnanja. Če bo kdo 

zbolel z znaki akutne okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje), ga bomo umaknili v ločen prostor – v 

zrcalno dvorano in takoj obvestili starše oz. svojce. Zrcalna dvorana ima direktni izhod na Kotnikovo, s čimer 

se bo zmanjšala možnost prenosa na druge. Obolelega in spremljevalca bomo opremili z osebno zaščitno 

opremo. 

 

Govorilne ure potekajo kot običajno, vendar če vaš obisk oz. zadrževanje na šoli ni nujno, vas prosimo, da se 

oglasite v šoli po tehtnem premisleku oz. iz utemeljenega razloga.  

 

Če se bodo razmere spremenile, bomo ukrepe temu ustrezno prilagodili in vas o tem obvestili. 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

        Marija Valenčak 

ravnateljica  


