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NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA OB POJAVU IN ŠIRJENJU KORONA VIRUSA 

COVID-19 V OSNOVNI ŠOLI MIRANA JARCA ČRNOMELJ 

 

UVOD 

Nedavno je v svetu izbruhnil korona virus COVID-19 in ponekod terjal smrtne žrtve. Pristojni v Republiki 

Sloveniji ocenjujejo, da za enkrat pri nas ni razlogov za preplah, je pa dobro biti preventiven, previden 

in pripravljen za primer, če se virus pojavi.  

NAMEN 

Dokument vsebuje smernice, navodila in priporočila, kako ravnati preventivno in kako organizirati delo 

v zavodu v primeru pojava korona virusa. Načrt se po potrebi spreminja oz. dopolnjuje.  

VODENJE IN KOORDINACIJA 

Koordinatorji so osebe, ki po potrebi dopolnjujejo in spreminjajo načrt ter skrbijo za koordinacijo dela 

in poteka aktivnosti na šoli v primeru pandemije. Tim sestavljajo:  

- Boris Mužar, ravnatelj, vodja tima, 

- Matejka Skrbinšek, koordinatorica, 

- Zdenka Vrtin, koordinatorica. 

 

Nadomestni člani v primeru bolezni ali druge odsotnosti članov koordinacijskega tima: 

 

- Alenka Mravinc, razredna stopnja, 

- Antonija Papež, predmetna stopnja, 

- Vladka Schweiger, tehnično-administrativni delavci. 

 

OBVEŠČANJE 

 

Obveščanje je ob pojavih pandemij posebnega pomena, tako iz zdravstvenih in psiholoških razlogov, 

kot tudi opredelitve bolezni kot družbenega pojava in kot prispevek h kritičnemu odnosu do neuradnih 

informacij.  

Za obveščanje javnosti so zadolženi koordinatorji. 

Koordinatorji poskrbijo, da v javnost pridejo pomembne, korektne, sveže, pravočasne in uporabne 

informacije.  

Informacije šola objavlja na svoji spletni strani in oglasnih deskah v stavbi zavoda, koordinatorji pa jih 

zaposlenim prenašajo v neposredni obliki.   

Učencem informacije posredujejo razredniki oziroma učitelji.  

Splošne, nacionalne usmeritve lahko vsi zainteresirani najdejo na spletnih straneh Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje (NIJZ) in pristojnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter 

tudi pri regionalnem epidemiologu NIJZ, Območna enota Novo mesto.  

Vsa morebitna vprašanja in dileme zainteresirani lahko posredujejo na e-naslov šole os-

mjarc.crnomelj@guest.arnes.si. 
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ORGANIZACIJSKA IN KADROVSKA IZHODIŠČA 

 

Delovni proces 

 

Delo na šoli se do uradnega preklica pristojnih v Republiki Sloveniji izvaja normalno.  

Za normalen potek dela skrbijo redno zaposleni delavci zavoda.  

Za pričakovati je, da bodo šole ob pojavu korona virusa uradno zaprli.  

 

Varnost in logistika 

 

Šola v obratovalnem času omeji vstop zunanjim obiskovalcem. Poskrbi za opremljenost z milom in 

papirnatimi brisačami. Zaposlene in učence se pouči o postopkih za pravilno umivanje rok in skrbi za 

osebno zdravje. Učitelji poskrbijo, da se razrede in druge prostore redno zrači. Za čiščenje prostorov se 

uporablja običajna čistila po standardnem postopku uporabe. Pogosteje in bolj skrbno se čisti površine, 

ki se jih učenci pogosteje dotikajo (kljuke, ograje, tipkovnice, mize …). Po potrebi se začasno organizira 

delo čistilk tudi v dopoldanskem času. Materiale, ki jih dostavljajo poslovni partnerji, delavci šole 

prevzamejo pred vhodom v šolo.  

 

Ukrepi pri učencih in zaposlenih, obolelih za korona virusom 

 

Če učenec ali zaposleni zboli, ne sme priti v šolo. Starši obolelega učenca oziroma zaposleni so o tem 

dolžni takoj obvestiti šolo.  

 

Finance 

 

Šola bo zagotovila vsa potrebna finančna sredstva za preventivo oziroma zajezitev pojava korona 

virusa.  

SEZNANITEV DELAVCEV ŠOLE, UČENCEV IN STARŠEV Z NAČRTOM ZAGOTAVLJANJA 

KONTINUIRANEGA DELA OB POJAVU IN ŠIRJENJU KORONA VIRUSA COVID-19 

Zaposleni 3. marca 2020 po elektronski pošti prejmejo kratka navodila preventivnih dejavnosti NIJZ, s 

katerimi morajo seznaniti učence šole in jih stimulirati k dosledni uporabi.  

Zaposleni 3. marca 2020 po elektronski pošti prejmejo načrt zagotavljanja kontinuiranega dela ob 

pojavu in širjenju korona virusa COVID-19.  

3. marca 2020 se na spletni strani šole objavi priporočila NIJZ o preprečevanju okužbe s korona 

virusom.  

Po normalnem razpletu dogodkov bo učiteljski zbor načrt obravnaval 10. marca 2020 na svoji redni 

seji. V primeru nastopa izrednih razmer ga bo obravnaval prej. Po obravnavi na učiteljskem zboru sledi 

objava na spletni strani. 

 

 

Pripravil 

Boris Mužar, ravnatelj 
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