Osnovna šola Braslovče

PROTOKOL, VEZAN NA HIGIENO zaradi COVID-19
Šolsko leto 2021/2022

mag. Marija Arh, ravnateljica
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B model pouka (vsi v šoli, upoštevanje omejitev)

1. Izhodišča
•
•
•
•
•

VSI ZDRAVI.
Čim več zunaj.
Čistilka dopoldne briše mize, kljuke, držala, WC, zrači …
Hišnik/prvi v šoli zrači.
Doslednost izvajanja ukrepov.

•

Maske
glede na epidemiološko stanje + presojo zdravnika
učenci = v skupnih prostorih, od 6. do 9. r. tudi v učilnici, ne pa pri ŠPO
učitelji = ves čas

•

PCT – obvezen za zaposlene in druge, razen za starše učencev od 1. do 3. r., ki
spremljajo otroka, napisi na vratih vseh stavb/vhodov

•

Testiranje
3. triada = 1x na teden prostovoljno samotestiranje učencev, testi iz lekarne
brezplačno.
strokovni delavci = 1x na teden

•

Kontrola testiranja
o Učenci
Starši sporočijo, kdo se bo testiral.
Učitelj prvo uro na ponedeljek vpraša, kdo se je testiral in zabeleži na
pripravljen seznam (razrednik) – dogovor, kje ta seznam bo.
o

Strokovni delavci
Podpisi, da je bil test opravljen – odgovornost posameznika.
Seznami na dogovorjenih mestih
Pregled podpisov vodij.
Dogovor z ZD za testiranje oz. v svojem kraju.
Dano potrdilo za upravičenost do brezplačnega testiranja zaposlenih.

•

Mehurčki, kjer se le da, sicer vzdrževanje stalnega mesta v učilnici
Vodenje evidenc – kdaj je kdo s kom, posebej, ko se učenci delno združujejo.
Dostopnost evidenc za posamezne dejavnosti – dogovor med učitelji po potrebi

•

Protokol prezračevanja (povzetek, priloga)
o Če je možno, da v učilnici ni učencev – odprta okna in vrata.
o Med poukom – na sredi ure 3 do 5 min pozimi, če je toplo 10 do 20 min –
odprta okna, če je varno.
o Med odmorom – odprta okna, če je varno.
o Prezračevanje drugih prostorov, čistilka, drugi.

•

Distribucija čistil, mask – hišnik
Nahajališča mask: kuhinja, vrtec, pisarne, zbornica, kabineti
Nahajališča razpršilcev pod podlogo (cca. 12 MŠ) za razkuževanje zaradi zaščite
pohištva in stalnega mesta:
0: stari, novi vhod, stari, novi hodnik, proti ŠD, vrtcu, TIT
2

1: pred pisarno svetovalna, knjižnico, NAR, novi del
2: pred gos
POŠ – vodje določijo mesta
Napisi pri umivalnikih, na straniščih – umivanje rok, nošnja mask (plastificirani)
Črno-rumene črte – novi del, POŠ
2. OBVEZNI PROGRAM
Pouk na razredni stopnji
Čas
6.00

med
poukom
odmori

malica

kosilo

Dejavnost
Prezračevanje pred poukom
prezračevanje med poukom
umivanje rok, brisačke,
(razkuževanje)
neposojanje predmetov
razdalja
dogovor med učiteljicami
umivanje rok
brisanje miz
več pribora
umivanje rok
brisanje miz
več pribora

Izvajalec
Čistilka
vodje POŠ oz. kdor
prvi pride

Opombe

Narejen protokol
razredničarka/učiteljica prezračevanja.
razredničarka/učiteljica

Posamezni oddelki
na WC.

učitelj
kuhinja

V razredu.

učitelj
V razredu.
kuhinja

Pouk na predmetni stopnji
Čas
6.00

med
poukom

odmori
malica

kosilo

Dejavnost
Prezračevanje pred poukom
skrb za brisače, umivanje rok,
razkuževanje
razkužila na več mestih

Izvajalec

prezračevanje med poukom
umivanje rok, razkuževanje
maske od

razdalja
doslednost
umivanje rok
brisanje miz
več pribora
umivanje rok
brisanje miz
prezračevanje - jedilnica
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Opombe

Hišnik

Hkrati pogleda, če je
dovolj brisač in
razkužila.

razrednik/učitelj

Narejen protokol
prezračevanja.
Lahko spec. učilnice,
eksper. – blok ure?.
Združevanje
učencev enega
oddelka v manjši
skupini skupaj.

razrednik/učitelj

Se ne mešajo.

učitelj
kuhinja

V razredu.

učitelj
čistilka
čistilka

Jedilnica.
Razpored kosil,
prostora: pomočnica.

Druge obvezne dejavnosti
Šola v
naravi,
ekskurzije,
tečaj
plavanja
Dnevi
dejavnosti

Prezračevanje med poukom
umivanje rok
brisanje miz
maske v skupnih prostorih
prezračevanje med poukom
umivanje rok
brisanje miz
maske v skupnih prosotrih

Vodja ŠN
destinacija

Odvisno od razmer
na destinaciji –
vsakič preveriti.

vodja dneva
dejavnosti
pomočnica r.

Ločenost skupin,
na šoli.

3. RAZŠIRJEN PROGRAM
Dejavnosti
JV
Prevozi

Vstop v
zgradbo

DOP/DOD

VV
OPB
ID, RaP
Izbirni
predmeti
DSP
ISUP
Dogodki

Ukrepi
Prezračevanje pred poukom
čim manj združevanja
maske
razkuževanje – opozarjanje
določeni vhodi
4, 5 r = novi del
1, 2, 3 r = levo spredaj
6, 7, 8, 9 r = glavni vhod
razkuževanje ob 7.30/8.20
zaklepanje vrat
prezračevanje
brisanje miz
razdalja
razkuževanje
obvezno prezračevanje
v več učilnicah, zunaj!!
obvezno prezračevanje
v več učilnicah, zunaj!!
prezračevanje med poukom
umivanje rok
brisanje miz
prezračevanje med poukom
umivanje rok
razdalja
prezračevanje med poukom
umivanje rok
brisanje miz
časovni zamik odhoda na kraj
zbiranja

Izvajalci
Učiteljica JV

Opombe
Po potrebi učence v
2 učilnicah.

prevoznik
dežurni učitelj
čistilka
dežurni učenec

učitelj

1 razred, več
oddelkov – ločeno v
prostoru

dežurni učitelj

Več dežurnih.

učitelj OPB

V več učilnicah.

mentor

učitelj DSP, ISUP
dežurni učitelj
pomočnica rav.

4

Stalne skupine in ne
preveč oddelkov
skupaj.
Mešane skupine,
znotraj skrb za čim
manj mešanja.
Samo učenci istega
razreda, še bolje
oddelka.
Ne mešanja
oddelkov.

4. Zunanji udeleženci
Udeleženci

Ukrepi
Prezračevanje
brisanje miz
razdalja
maske
PCT

Roditeljski sestanki
govorilne ure
Starši

spremstvo otroka od 1. do 3. r.

Organa

svet zavoda
svet šole
šolski sklad

Izvajalci

izvajalci ID
verouk

poštar
dobavitelji
drugi posamezniki …

Gostje

Praksa

•

dijaki
študenti

brez PCT
vsi ostali ukrepi
prezračevanje
brisanje miz
razdalja
maske
PCT
prezračevanje
brisanje miz
razdalja
maske
PCT
maska
razkuževanje
najava
zvonec
PCT
maska
razkuževanje
PCT

Opombe

Dosledno
upoštevanje
ukrepov ali na
daljavo.
Poskrbi sklicatelj.

Dosledno
upoštevanje
ukrepov ali na
daljavo.
Poskrbi sklicatelj.

Poskrbi izvajalec.

Dežurni učenec,
tajnica.

Pozornost mentorja.

Dopolnjevanje protokola skladno s spremembami.

______________________________________
Šolsko leto 2021/22 v RS v razmerah, povezanih s covid-19, modeli in priporočila, ZRSŠ,
2021.
Navodila VIZ ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, NIJZ 2020
in posodobitve.
Interni protokoli šole, OŠ Braslovče, 2020, 2021.
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