
 

 

Obvestilo za zunanje uporabnike prostorov,  

ponudnike storitev na zavodu OŠ Jurija Vege 

 

V šoli in vrtcu izvajamo številne ukrepe, prilagoditve pouka in izvajanja dejavnosti. Nekaj 

najvažnejših:  

- v prostore zavoda vstopamo samo zdravi; 

- ob morebitni okužbi poteka odprta komunikacija, to pomeni, da vse deležnike 

spodbujamo k javljanju okužbe in da obvestimo dežurnega epidemiologa, ki naprej 

poda navodila glede ukrepov in obveščanja na zavodu; 

- za potrebe ugotavljanja morebitnega širjenja okužbe o prisotnosti na dejavnosti 

vodimo natančne evidence;  

- udeleženci dejavnosti si pogosto umivajo roke (odrasli po potrebi tudi razkužijo); 

- izogibamo se gnečam in druženju učencev iz različnih skupin; če so deležniki iz 

različnih naslovov, vzdržujemo varnostno razdaljo 1,5 do 2 metra med udeleženci, 

spodbujamo uporabo mask pri starejših od 6 let;  

- za vsako dejavnost glede na specifiko imamo pripravljen seznam prilagoditev, s 

pomočjo katerih lažje sledimo osnovni usmeritvi – vzdrževanje socialne distance;  

- vsak izmed izvajalcev izvaja dejavnosti s prvo mislijo na varno izvedbo dejavnosti v 

novih razmerah.  

Zunanji uporabniki prostorov in ponudniki storitev za različne deležnike se morate zavedati, 

da tudi sami prispevate k varnemu okolju in varni izvedbi dejavnosti. Ker se tako ali drugače 

naše polje delovanja dotika, ste dolžni:  

- ravnati po urniku in voditi listo prisotnosti;  

- dejavnosti ustrezno prilagoditi: kontaktni ples spremeniti v brezkontaktnega, 

predrugačiti skupinske oblike dela, zagotavljati po potrebi dodatna zaščitna sredstva, 

opozarjati na ukrepe, pozivati k higieni kašlja, higieni rok, razkuževati delovne 

pripomočke ipd.;   



 

 

- skrbeti za dobro izmenjavo informacij z vodstvom šole o morebitnih okužbah, saj so 

pogosto udeleženci dejavnosti naši učenci, zaposleni ipd., uporabljamo tudi iste 

prostore; 

- ob izvedbi dejavnosti skrbeti za poudarjeno zračenje prostorov (in ustrezno zapiranje 

prostorov po koncu uporabe);  

- dejavnosti načrtovati tako, da kar v največji meri zmanjšujete tveganje za prenos 

okužb (na osebe ali na površine in predmete v uporabi);  

- če dejavnost sama pomeni pretirano tveganje za prenos okužb, se takšna dejavnost ne 

izvaja.  

V primeru slabšanja epidemiološke situacije smo upravičeni najem prostorov oz. izvedbo 

dejavnosti odpovedati, enako bomo postopali, če bodo dejavnosti prinašale nadpovprečno 

tveganje za prenos okužb. 

 

Z odgovorno držo bomo lažje vzdrževali varno okolje za naše udeležence in zaposlene.  

Hvala za razumevanje.  

Lepo vas pozdravljamo.  

       

  

Matej Žist, ravnatelj 

         

 

 

 


