
Obvestilo – Posodobitev smernic ob širjenju okužb s koronavirusom 
v novi okrožnici ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – 6. 3. 
2020 

Spoštovani starši in zaposleni, 

v petek, 6. 3. 2020, v popoldanskih urah smo s strani MIZŠ prejeli novo okrožnico glede 
smernic za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. 

Stanje in ukrepi na naši šoli: 

1. Do včeraj na naši šoli nismo imeli identificiranega primera okužbe. 
2. Na šoli smo pripravili načrt dela in imenovali koordinacijsko skupino ob morebitni 

širitvi virusa. 
3. Definirali smo izolacijski prostor, ki je najbolj odmaknjen od večine učencev, je 

ogrevan in ima možnost prezračevanja. 
4. Na šoli čistilke vsak dan razkužijo vse kljuke in armature umivalnikov, v tem tednu 

bodo razkuževale tudi stopniščne ograje v šoli. 
5. Učitelji so z učenci spregovorili o virusu in priporočilih NIJZ za pravilno higieno kašlja, 

kihanja in umivanja rok.  
6. Na šoli so pri vhodu v šolo in v razredih na voljo razkužila. 

Informacije MIZŠ: 

1. MIZŠ sporoča, da v Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi 
zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov. Pojav koronavirusa naj ne 
ohromi vsakdanjega življenja. 

2. V kolikor bo NIJZ v naši šoli potrdil primer okužbe, bodo na NIJZ vzpostavili stik z nami 
in nam posredovali natančna navodila glede nadaljnjih postopkov. 

3. NIJZ hkrati navaja, da za osebe, ki prihajajo z ogroženih območij in so zdrave, niso 
potrebni dodatni ukrepi. V takih primerih pa na šoli ponovno svetujemo pozorno 
opazovanje in ravnanje na način, da sami ne spodbujamo rizičnih situacij.  

Če oseba zboli z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje), 
naj se umakne v ločen prostor oziroma vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 m stran od ostalih 
ljudi. Po telefonu naj se posvetuje z izbranim zdravnikom ali NIJZ na 031 646 617 in ne 
hodi sama naokoli.    

4. NIJZ je edini relevantni vir informacij za ukrepanje. 

V upanju na zdravje in dobro počutje vseh Vas lepo pozdravljamo! 

Limbuš, 7. 3. 2020         Ravnateljica: Mojca Kirbiš  

 


