
KORONA VIRUS(COVID-19) – USMERITVE IN NAVODILA ZA RAVNANJE 

 

Spoštovani starši, skrbniki, 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je dne 24. 2. 2020 objavilo okrožnico z 

usmeritvami in napotki za pripravo načrta zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno-izobraževalnih, 

visokošolskih in raziskovalnih zavodih v času korona virusa.  

 

V skladu z usmeritvam na OŠ Slave Klavore izvajamo preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja 

bolezni. Zavedamo se, da nas je pod šolsko streho veliko in zato je njihovo dosledno izvajanje toliko 

bolj potrebno in pomembno.  

Prosimo vas, da v skrbi za svojega otroka in 330 drugih otrok ter skoraj 59 zaposlenih, sledite naslednjim 

priporočilom: 

 

1. V kolikor je bil vaš otrok bolan in še ni popolnoma zdrav, ga ne pošiljajte v šolo. 

 

2. Če otrok kašlja ali kiha, ga opozarjajte, naj kašlja/kiha v zgornji del rokava ali v papirnati robček, ki  

    ga takoj po uporabi zavrže. 

 

3. Čeprav se v šoli redno razkužujejo kljuke, ograje, stikala …, tudi vi otroka podučite, da si čim  

    večkrat umije roke z milom. 

 

4. Na šoli je nameščenih 8 razkuževalnikov, v učilnicah pa so dozirne posode z razkuževalno  

    tekočino. Otrok naj si razkuži roke, ko pride v šolo in ko iz šole odide.  

 

5. V šolo lahko do učilnice spremljate le prvošolce, ostale otroke pa le do črte zaupanja. Prosimo,  

    upoštevajte navodila dežurnih učiteljev. 

 

6. Mehkih igrač, ki jih je težko očistiti, naj otroci ne nosijo v šolo. 

 

7. Spremljajte obvestila šole, saj bomo širjenju virusa prilagajali izvajanje aktivnosti – zna se zgoditi,  

    da preventivno katere od načrtovanih dejavnosti (predvsem zunaj šole) ne bomo izvedli. 

 

8. Redno javljajte odsotnost svojega otroka in razlog za odsotnost. 

 

9. Virusi se prenašajo kapljično – otroka opozorite, da si z neumitimi oz. ne razkuženimi rokami ne  

    mane oči, nosa, ust. 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani) sproti objavlja aktualne informacije v 

zvezi korona virusom in (samo)zaščito pred njim. 

Zaenkrat ni razloga za preplah, je pa potrebno spremljati stanje in se ravnati po navodilih za splošne 

preventivne in specifične. 

 

Pomembno je, da vsak čim več naredi sam za lastno in varnost drugih. Varujmo zdravje z dosledno 

higieno in upoštevanjem priporočil zdravstvenih organizacij. Spremljajmo dnevno dogajanje in ne 

ravnajmo panično. Dodajam slikovna priporočila, ki jih imamo izobešene po prostorih šole. 

        

         

          Ravnatelj: Danijel Lilek 

 

 

 

 



 



 
 



 



 


