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Okrožnica 

Zadeva: Preventivni ukrepi za zaščito pred okužbo in širjenjem koronavirusa 

Skladno z ministrskim odlokom z dne 22. februarja 2020 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163 

z ozirom na sporočilo za javnost ministrstva za šolstvo z dne 23. februarja 2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-
istruzione 

Skladno z odlokom predsednika ministrskega sveta z dne 25. februarja 2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg 

sporočamo, da so za zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite od dne 24. oz. 25. 
februarja 2020 

 do 15. marca 2020 oz. do preklica ali objave novih navodil odpovedani vsi šolski 
izhodi (izleti in ekskurzije) 

 do preklica ali objave novih navodil prepovedana udeležba na katerih koli dogodkih 
ali prireditvah. 

Šolsko osebje je naprošeno, da učence redno seznanja s preventivnimi ukrepi za zaščito 
pred okužbo in širjenjem koronavirusa na osnovi zanesljivih virov in preverjenih informacij 
uradnih inštitucij oziroma brez kakršnih koli alarmizmov.  

Navodila za preprečevanje okužbe  z novim koronavirusom Covid -19 ter smernice in 
priporočila ministrstva za zdravje, po katerih se je treba ravnati,  so dostopna na naslednjih 
spletnih povezavah in se stalno posodabljajo: 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO - KORISTNE INFORMACIJE ZA ŠOLE: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml 

 
ZDRAVSTVENA NAVODILA IN SMERNICE: 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 
PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE: 
https://www.protezionecivile.fvg.it/sites/default/files/event/attachment/2020-
02/BROCHURE-CORONAVIRUS_0.pdf 

 
  

 



 
KORONAVIRUS (COVID-19) NAVODILA FJK: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-
prevenzione/FOGLIA_100/ 

Koristne telefonske številke:  
1500 - za splošne informacije o novem koronavirusu 
112 - za klic v sili  

Za dodatno poglobitev je na spodnjih povezavah je dostopno tudi informativno gradivo 
Nacionalnega inštituta  za javno zdravje – NIJZ v Sloveniji: 

PRAVILNA HIGIENA KAŠLJA in NASVETI ZA UMIVANJE ROK: 
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

POGOSTA ZELO KORISTNA VPRAŠANJA IN ODGOVORI: 
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori#ali-obstaja-
tveganje,-da-se-nov-koronavirus-pojavi-v-sloveniji? 

Za učinkovito izvajanje preventivnih ukrepov in zaščito pred okužbo in širjenjem 
koronavirusa mora biti celotna šolska skupnost seznanjena z vsemi potrebnimi 
informacijami, tako da lahko skupaj poskrbimo za lastno zdravje in zdravje bližnjih. 
Pozivamo vas, da upoštevate vse navedene informacije in napotke za pravilno ravnanje v 
prihodnjih dneh in tednih. 

Skladno z zgoraj navedenim posebej priporočamo, da se dosledno upoštevajo naslednja 
navodila: 

učno osebje, naj poskrbi za pogosto prezračevanje učilnic in naj učencem omogoči dostop 
do santarij za pogosto umivanje rok, kar je v trenutnih razmerah eden najbolj učinkovitih 
preventivnih ukrepov za zaščito pred okužbo; 

šolski sodelavci naj poskrbijo za intenzivno čiščenje in razkuževanje stranišč ter učilnic in 
pomagajo učnemu osebju pri nadzoru umivanja in razkuževanja rok učencev; 

starši naj lastnim otrokom zagotovijo papirnate robčke; v vrtec in šolo naj ne hodijo bolni 
in/ali hudo prehlajeni otroci;  

učenci  morajo ravnati skrbno in odgovorno ter spoštovati dana pravila.  

Za preventivno preprečevanje ali omejitev prenosa okužbe smo za vsako šolo pripravili 
informativne plakate: 

 s spiskom vsakodnevnih preventivnih ukrepov,  
 z navodili za pravilno higieno kašlja, 
 z nasveti za umivanje rok. 

Razobešeni morajo biti na vidnih mestih v učilnicah in sanitarijah, vse šolsko osebje in 
učenci pa morajo biti natančno seznanjeni z njihovo vsebino in se ravnati po navodilih. 

Ravnateljica 
Sonja Klanjšček 

Lastnoročni podpis nadomešča navedeno ime podpisnika 
v skladu z 2. odst. 3. čl. Zakonodajnega odloka št. 39/1993 

 


