OSN OV N A ŠOLA T REBN JE
Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje
Telefon: +3867 3481 870
Faks: +3867 3481 890
E-pošta: sola@os-trebnje.si

Številka: 6009-1/2020-3
Datum: 7. 3. 2020

Zadeva:

Obvestilo razrednikom in ostalim strokovnim delavcem o preprečevanje okužb z
nevarnimi nalezljivimi boleznimi

V skladu z napotki pristojnega ministrstva in na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno
zdravje smo pripravili Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v OŠ Trebnje in njenih podružnicah
v času možnega pojava virusa nevarne nalezljive bolezni. Načrt je bil posredovan tudi v Vrtec Mavrica
Trebnje, ker ima v naših prostorih svoje oddelke, v CIK Trebnje, v Glasbeno šolo Trebnje in v
zobozdravstveno ordinacijo, ki domuje v šolskih prostorih. Načrt smo v vednost poslali tudi na občino.
Dokument je z vsemi prilogami oz. navodili, ki smo jih pripravili, javno dostopen na spletni strani OŠ
Trebnje pod naslovom Hitre povezave – Nevarne nalezljive bolezni.
V teku so pogovori z vsemi inštitucijami, s katerimi smo imeli dogovorjene načrtovane dejavnosti za
učence ali strokovne delavce, prav tako pa redno spremljamo objave in ukrepe v zvezi z morebitnim
širjenjem nevarnega nalezljivega virusa v Sloveniji. Glede na vsakokratno trenutno situacijo se bomo
v nadaljevanju odločali o morebitnem zamiku izvedbe posameznih dnevov dejavnosti oz. o morebitni
neizvedbi načrtovanih dejavnosti v taki obliki, kot so bile načrtovane.
Pričeli smo tudi z namestitvijo razkuževalnikov rok na vhodih v šolske zgradbe tako v matični šoli, kakor
tudi na podružnicah, prav tako tudi čistilke v skladu z navodili izvajajo čiščenje s ciljem preventivnega
delovanja.
Glede na to, da inkubacijska doba virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) traja od dva pa do dvanajst dni in
glede na to, da so nekateri naši učenci preživljali počitnice v tujini lahko pričakujemo, da se bomo
morda s kakšno okužbo soočili šele v prihodnjih dneh. Zato se vsi razredniki o pojavu koronavirusa
pogovorite z učenci na razrednikovi uri, prav tako pa tudi vsi ostali strokovni delavci v skladu z
možnostmi, ki jih imate, omogočite učencem, da se z vami o tem lahko pogovorijo. V pomoč pri
pridobivanju ustreznih informacij so vam na voljo tako obvestilo, ki ste ga prejeli v vednost in Načrt za
zagotavljanje kontinuiranega dela, kakor tudi informacije, ki jih Nacionalni inštitutu za javno zdravje
(NIJZ) objavlja na svoji spletni strani pod naslovom Koronavirus – pogosta vprašanja in odgovori. Te
informacije so dostopne na povezavi - https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-inodgovori#kaksna-je-inkubacijska-doba-po-okuzbi-z-novim-koronavirusom%3F (7. 3. 2020).
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) je torej potrebno upoštevati preventivne
ukrepe, ki jih priporoča NIJZ. Na njihovi spletni strani je vzpostavljena tudi enotna platforma, preko
katere obveščajo splošno javnost o vsem v zvezi s pojavom koronavirusa. Na voljo so različna gradiva,
ki jih lahko uporabimo pri izvajanju preventivne dejavnosti. Informacija o tem je dostopna na povezavi
- https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva (7. 3. 2020).
Vsi ukrepi, ki jih izvajamo, so usklajeni z navodili pristojnega ministrstva in NIJZ, obenem pa so seveda
tudi prilagojeni našim potrebam. Ves čas spremljamo objave našega ministrstva, Ministrstva za
zdravje, NIJZ, prav tako pa tudi vse ostale objave, ki jih posredujejo različni mediji. Ministrstvo za

izobraževanje, znanost in šport nas je obvestilo, da bomo o morebitni prekinitvi vzgojnoizobraževalnega dela v šolah obveščeni z okrožnico, ki bo opredeljevala tudi vse ostale aktivnosti v
povezavi s tem.
Šole v tem času torej izvajamo preventivne ukrepe, spremljamo stanje populacije, ki jo imamo
vsakodnevno v šoli in se odgovorno odzivamo na morebitne spremembe stanja v okolju.
Enako pričakujem tudi od vseh nas zato prosim, da spremljate vse informacije v zvezi s pojavom
koronavirusa, se tudi sami o tem ustrezno informirate in se v zvezi s tem odgovorno ter racionalno
odzivate.
Ravnatelj
Rado Kostrevc

Pomembne povezave:
- NIJZ - Koronavirus-pogosta vprašanja in odgovori
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori#kaksna-je-inkubacijska-dobapo-okuzbi-z-novim-koronavirusom%3F
- NIJZ - Koronavirus (SARS-CoV-2) – gradiva
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva

Posredovano:
- vsem strokovnim delavcem OŠ Trebnje in njenih podružnic
V vednost:
- staršem učencev OŠ Trebnje (spletne strani OŠ Trebnje)

