
NAVODILA DIJAKOM PRI ODPIRANJU SREDNJE EKONOMSKE IN TRGOVSKE ŠOLE 

 

Ukrepi proti širjenju okužbe so prednostno usmerjeni v vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in 

s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa in v redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje 

površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa. 

Dosledno je potrebno izvajati vse splošne higienske ukrepe: 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.  

 V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. 

 Umivanje in razkuževanje rok je obvezno ob vsakem prijemanju kljuk, ograj in drugih površin. 

 Ne dotikajmo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami. 

 Upoštevajmo zadostno medsebojno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

 Ne zbirajmo se v skupinah na celotnem območju šole. 

 Upoštevajmo pravilno higieno kašlja (predno zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s 

papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček ob vsaki 

uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo 

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecite 

v-sirjenja.pdf 

Umivanje rok: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_zdravstveni-delavci.pdf 

Higiena kašlja: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienakaslja_0.pdf 

Pravilna namestitev obrazne maske: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 

 

V šolo naj se vrnejo le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal).  

Vsi dijaki Srednje ekonomske in trgovske šole v objekt šole vstopajte posamično in to samo pri 

glavnem vhodu iz Erjavčeve ulice 8 in pri tem naj ohranjajte ustrezno medosebno razdaljo. V šolo 

boste vstopali z masko in jo nosili v vseh njenih notranjih prostorih. Masko je treba občasno 

zamenjati. Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na 

povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 

Splošno o uporabi mask je dosegljivo na povezavi: https://www.nijz.si/sl/splosna-uporabazascitnih-

mask 

Dijaki boste imeli matične učilnice, kar pomeni, da se ne boste po nepotrebnem premikali po stavbi. 

4aET bo v učilnici 52; 4bET bo v učilnici 56 in 2dETPTI bo v učilnici 6. 

Dijaki se ne smete zadrževati v skupinah oz. se družiti na funkcionalnem zemljišču šole in v 

objektu šole (npr. šolsko dvorišče, šolsko igrišče, šolsko parkirišče, hodniki,…). Med šolskimi odmori 

lahko dijaki odidete na malico v šolsko jedilnico ali posrbite za prehrano sami. Učilnice bomo 

intenzivno zračili. Ob tem vam priporočamo, da ob svoji mizi stoje naredite nekaj razgibalnih oziroma 

razteznih vaj, ki pa naj ne povzročijo pospešenega dihanja. Šolska prehrana bo organizirana skladno z  
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možnostmi. Pred hranjenjem si roke umijte oziroma razkužite. Po končanem hranjenju si ponovno 

umijte ali razkužite roke ter si s čistimi rokami nadenite masko.  

Ob ponovnem zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu 

ustrezno skušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki 

so vam blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji. 

Verjamemo, da boste razumeli razloge za zahteve in omejitve in se jim boste prilagodili ter nam 

pomagali, da skupaj ohranimo zdravje in izpeljemo šolske aktivnosti v zadovoljstvo vseh. 

 

 

 


