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1. Uvod, izjave in zdravstvene omejitve 
 
V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 8. 5. 2020, prejetimi smernicami, ki jih je pripravila medresorska 
delovna skupina (MIZŠ, ravnatelji šol, SVIZ, NIJZ, MZ) in predlogom novele Odloka o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih (v nadaljevanju Odlok), je Gimnazija Celje – Center 11. 5. 2020 sprejela smernice in navodila 
ter prilagoditve šolskih pravil in hišnega reda za postopno odpiranje šole, ki jih najdete v nadaljevanju. 
 
Z odpiranjem šol se povečuje tveganje za prenos bolezni. Da bi kar najbolj zmanjšali to tveganje, je za 
dijake, ki se bodo lahko v skladu s spremembami Odloka vračali v šolo, in vse zaposlene ključno 
upoštevanje vseh ukrepov in priporočil v nadaljevanju.  
 
V smislu nadzora bomo vse udeležence OPOZARJALI na pričujoči dokument, ključno pa je, da se 
zavedamo, da bomo z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšali možnost za okužbo in s tem 
ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov MORA ODGOVORNOST PREVZETI 
VSAK POSAMEZNIK. 
 
IZJAVA O ZDRAVJU 
Pouk naj obiskujejo le zdravi dijaki in profesorji  (brez znakov akutne okužbe dihal). Vsi dijaki in 
zaposleni bodo morali pred ponovnim povratkom (najkasneje 1 dan pred povratkom) posredovati 
izjavo, da so zdravi (izjava je priloga temu dokumentu – najdete jo na zadnjih straneh). Dijaki izjave 
pošljejo na e-naslove razrednikov, zaposleni pa na e-naslov uprave šole (info@gcc.si). Polnoletni dijaki 
izpolnijo in podpišejo sami, mladoletnim dijakom pa izjave podpišejo starši oz. skrbniki. 
 
ZDRAVSTVENE OMEJITVE 
Zdravstvene omejitve (rizične skupine zaposlenih in dijakov) so priloga temu dokumentu – najdete jih 
na zadnjih straneh. V  primeru,  da  je  v  družini,  v  istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali 
odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, dijaku oz. zaposlenemu odsvetujemo  vrnitev  v  šolo.  
Starši/skrbniki dijakov, dijaki oz. zaposleni  naj  se  posvetujejo  z  izbranim  osebnim  zdravnikom.  
O  umiku  zaposlenih z  delovnega  mesta  zaradi zdravstvenih razlogov odloča zdravnik - specialist 
medicine dela, prometa in športa, ki presoja individualno in so mu predlagane bolezni le smernice pri 
delu. 
 

2. Splošni higienski in drugi varnostni ukrepi 
 
Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa (pa tudi ostalih bolezenskih klic) je preko izločkov 
iz dihal in preko onesnaženih rok. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 

- vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa, 
- v redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v 

preprečevanje kontaktnega prenosa. Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le 
neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. 

Popolne varnosti ni! 
 
Za zaščito dijakov, zaposlenih in morebitnih obiskovalcev pred okužbo bomo na GCC zagotovili 
primerne pogoje, s tem dokumentom pa vse deležnike seznanjamo z ukrepi in jih pozivamo k 
doslednemu spoštovanju predvidenih ukrepov:  

SPLOŠNO 
- redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo (v  primeru,  da  voda  in  milo  nista  

dostopna,  si  roke  lahko razkužite  z  namenskim razkužilom za roke. Razkužilniki so 
nameščeni v vseh učilnicah in kabinetih, v vhodni avli, pred vhodom v garderobe in pri 
vhodu v športno dvorano; šola se generalno čisti 1x dnevno, po zaključku vzgojno-
izobraževalnega procesa; med procesom pa bomo skrbeli za razkuževanje kljuk in ograj),  
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- umivanje  ali  razkuževanje  rok  je  obvezno  po  vsakem  prijemanju  kljuk  (npr. vstopanje  
v  ali  izstopanje  iz  učilnice,  pri  odhodu  na  stranišče  ali  prihodu  iz stranišča), ograje 
stopnišča ali po dotikanju drugih površin, 

- ne dotikajte si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami, 
- vedno upoštevajte zadostno medosebno razdaljo (vsaj 1,5 do 2 metra), 
- zbiranje v skupinah na celotnem območju šole je odsvetovano (velja za dijake, zaposlene 

in obiskovalce),  
- upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos 

s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po 
vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo, stalno 
zračenje zaprtih prostorov, za kar so odgovorni tako dijaki kot zaposleni (priporočamo po 
vsaki uri oziroma med maturo po posameznem izpitnem sklopu),  

- razen dijakov in strokovnih delavcev šole v šolo lahko vstopijo še najavljene osebe v 
spremstvu predstavnika šole in z obrazno masko, 
 
UČILNICE, GARDEROBE, HODNIKI, SANITARIJE, UPRAVA, ZBORNICA, SVETOVALNA SLUŽBA, 
KABINETI 

- vstop v tajništvo in upravo šole je možen le posamično in z obraznimi maskami med 9.00 
in 12.00, v tajništvu se naenkrat lahko mudijo 3 osebe, v pisarni pomočnikov 3 osebe, v 
pisarni ravnatelja 2 osebi, obvezno je nošenje obraznih mask in redno prezračevanje, 
upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra, 

- v svetovalni službi se lahko v posamični pisarni naenkrat lahko mudita največ 2 osebi, 
obvezno je nošenje obraznih mask in redno prezračevanje,  upošteva se razdalja 1,5 do 2 
metra, 

- v velikih učilnicah (MA4, RIS) se lahko naenkrat mudi največ 34 oseb (RIS) oziroma 38 oseb 
(MA4), v standardnih učilnicah se lahko naenkrat mudi največ 18 oseb, v manjših učilnicah 
se lahko naenkrat mudi največ 10 oseb; sedeži za mizami so označeni, v času odmorov se 
upošteva varnostna razdalja 1,5 do 2 metra in skrbi za redno prezračevanje,  

- v kabinetih in laboratorijih se naenkrat lahko mudita največ 2 osebi; obvezno je nošenje 
obraznih mask in redno prezračevanje, upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra, 

- v zbornici šole se naenkrat lahko mudi največ 10 oseb; obvezno je nošenje obraznih mask 
in redno prezračevanje, upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra, 

- v govorilnici šole se lahko naenkrat mudi največ 5 oseb; obvezno je nošenje obraznih mask 
in redno prezračevanje, upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra, 

- v sanitarijah po nadstropjih se lahko naenkrat mudi največ 5 oseb, upošteva se varnostna 
razdalja 1,5 do 2 metra, v sanitarijah v kleti, stari telovadnici in športni dvorani pa največ 2 
osebi, upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra, v sanitarijah mora biti cel čas odprto vsaj eno 
okno, 

- v garderobah in kletnih učilnicah se dijaki in zaposleni v času epidemije ne smejo 
zadrževati, 

- na hodnikih šole je nujno spoštovanje varnostne razdalje (1,5-2 metra), dijaki v šolo 
vstopajo obuti, 

- garderobnih omaric in garderob v kleti šole se v času epidemije NE UPORABLJA – dijaki naj 
ob prvem prihodu v šolo izpraznijo morebitno vsebino omaric in jo odnesejo domov, 

- učitelji in tehnično-administrativno osebje skrbijo za razkuževanje tipkovnic, uporabo 
računalniške učilnice se odsvetuje, 
 
ŠOLSKA KNJIŽNICA (NAPOTKI, IZPOSOJA, VRAČANJE GRADIVA, TISKANJE GRADIVA) 

- vstop v knjižnico je mogoč le posamično in z obraznimi maskami med 08.00 in 12.00, ves 
čas je potrebno spoštovati varnostno razdaljo (1,5-2 metra) in skrbeti za stalno 
prezračevanje; v času poslovnega časa so vrata knjižnice cel čas odprta, 

- v knjižnici se lahko naenkrat mudijo največ 4 osebe, ob vstopu v knjižnico je obvezno 

razkuževanje rok, upoštevati je potrebno tudi higieno kihanja in kašljanja,  

- čitalnica knjižnice je namenjena za karanteno knjižnega gradiva – nepooblaščenim je vstop 
prepovedan, 
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- izposoja gradiva je mogoča le po predhodnem naročilu – gradivo poiščite v Cobissu naše 

knjižnice in rezervacijo gradiva sporočite po e-pošti (tanja.tratensek@gcc.si) oz. po 

telefonu (03 428 57 12), gradivo lahko rezervirate tudi v aplikaciji mCobiss (pišite 

knjižničarki, če potrebujete geslo), naročeno gradivo bo za vas po dogovoru pripravljeno 

na posebnem mestu, kjer ga boste prevzeli,  

- za vračilo knjig bo pred knjižnico pripravljeno posebno mesto za odlaganje gradiva. Na vrh 

odloženega gradiva na listek zapišite ime in priimek. To gradivo gre v 7-dnevno karanteno 

in bo za izposojo na voljo po pretečenem času, 

- uporaba računalnikov in tiskalnikov ne bo mogoča. Kar boste potrebovali za tiskanje, 

pošljite na e-naslov (tanja.tratensek@gcc.si), da vam tiskovine pripravi knjižničarka, 

- knjig in površin se dotikajte le toliko, kot je nujno potrebno. 

ROKOVANJE Z GRADIVOM, UPORABA KRED IN TABELSKIH PISAL, TIPKOVNICE, MIŠKE 
- morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom deli in pobira učitelj, ki si je pred in po tem 

umil ali razkužil roke, 
- vrnjene/oddane pisne izdelke naj učitelj pred popravljanjem vsaj 1 dan  hrani na varnem 

mestu, za knjižnico velja poseben protokol (glejte zgoraj); izjema je vrnjeno izpitno gradivo 
v majskem izpitnem roku, ki ga učitelj popravlja z rokavicami in z obrazno masko 
neposredno po izpitu,  

- učitelji naj si priskrbi svojo kredo in svojo tabelsko pisalo, ki ga ne posoja dijakom, dijaki 
naj ne hodijo pred tablo in uporabljajo tabelskih pisal ali tipkovnic/mišk računalnikov v 
učilnicah, kabinetih, 
 
JEDILNICA, ŠPORTNE POVRŠINE, OKOLICA ŠOLE, PARKIRIŠČE 

- jedilnica je v času epidemije zaprta, prav tako športne površine; v okolici šole je potrebno 
spoštovati odlok o zbiranju na javnih mestih – do 5 oseb, upoštevanje varne razdalje 1,5 
do 2 metra, enako velja za parkirišče šole, kjer odsvetujemo vsakršno zbiranje, 
 
ODMORI, SESTANKI, GOVORILNE URE, DOGODKI 

- med odmori dijaki ostanejo v učilnicah oz. se v primeru menjave učilnice, obiska sanitarij 
ali zaključku pouka napotijo neposredno v nov prostor oz. iz šole pri čemer spoštujejo 
varnostno razdaljo (1,5 do 2 metra), 

- morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po telefonu ali 
preko računalniške povezave, 

- na šoli so priporočeni le sestanki, kjer je prisotnih največ pet oseb z upoštevanjem 
primerne medosebne razdalje, pri vseh ostalih sestankih prednostno svetujemo 
organizacijo video sestankov, 

- organiziranje  dogodkov  oziroma  udeležba  na  njih  (npr.  koncerti,  proslave, razstave, 
literarni večeri) je odsvetovana, 
 
NOŠENJE MASK 

- NAVODILA GLEDE OBRAZNIH MASK: priporočamo,  da  vsi  zaposleni  in  dijaki  v  objektu  
šole  nosijo  maske (tip maske ni predpisan).  Priporočamo,  da  jo zaposleni nosijo ves čas 
oz. jo snamejo v času razlage. Dijaki jo lahko, ko sedijo pri pouku oziroma opravljajo maturo 
in je zagotovljena distanca, odložijo. V primeru da se dijaku približa profesor ali dijak 
oziroma obratno na manj kot 1,5 do 2 metra, naj si dijaki oz. zaposleni nadenejo maske, 
Pomembno je upoštevanje pravil za pravilni način nošenja in snemanja mask (grafični 
prikaz spodaj). Pred uporabo ter po odstranitvi maske si morajo dijaki in zaposleni 
temeljito umiti ali razkužiti roke.  Maska mora segati od korena nosu  do  pod  brado,  med  
nošenjem  naj  se  je  osebe  ne  dotikajo. Maske za enkratno uporabo je treba  občasno 
zamenjati (na 2 do 3 ure), 

- ODLAGANJE MASK ZA ENKRATNO UPORABO: maske za enkratno uporabo nujno odložite v 
za to določene koše. 

 

mailto:tanja.tratensek@gcc.si
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PRIHOD DO ŠOLE, VSTOPANJE V OBJEKT, OBLAČILA, MALICA 

- če je mogoče, naj se dijaki in zaposleni izognejo uporabi javnega prevoza; če ga uporabljajo 
naj dosledno upoštevajo varnostne napotke, ki jih najdejo na spletni straneh NIJZ in 
prevoznikov, v šolo naj dijaki in zaposleni hodijo posamično (brez združevanja v skupine),  

- v šolo dijaki in zaposleni vstopajo posamično z obrazno masko,  
- vstop v šolo je mogoč skozi glavni vhod oz. zadnja vhoda – pred vstopom preverite, da 

boste lahko po vstopu zagotavljali varnostno razdaljo (1,5 do 2 metra), 
- predhodno naj si ogledajo urnik in se napotijo direktno do prostora in pri tem upoštevajo 

varnostno razdaljo (1,5 do 2 metra),  
- v času epidemije šolska prehrana ni organizirana zato naj dijaki in zaposleni s seboj 

prinesejo malico, vodo, eventuelna dodatna oblačila ter vse potrebščine, ki jih potrebujejo 
za pouk oz. delo, 
 

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. Navodila glede higiene kašlja, 
dezinfenkcije rok, nošenja mask pa tudi na spodnjih grafičnih primerih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
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3. Higiena kašlja, umivanja in razkuževanja rok, pravilna namestitev/odstranitev obrazne 

maske 
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4.  Potek dela v času mature (posebnosti)  
 

V tem poglavju izpostavljamo samo posebnosti, ki veljajo za čas opravljanja mature, ostali ukrepi  naj  

se  izvajajo  tako,  kot  so  opisani  v  predhodnih  poglavjih  in  v skladu z načrtom čiščenja.  

Za dijake iz skupine rizičnih oseb, ki so zaradi tega priprave na maturo opravljali na daljavo, je o udeležbi 
na maturi priporočljiv posvet z lečečim zdravnikom. Možna rešitev zanje namreč je, da maturo pišejo 
v ločeni učilnici/kabinetu ali maturo opravljajo jeseni. 
 

PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 
Določilom iz 2. poglavja se doda še: 

- dijaki bodo predhodno po e-pošti še posebej obveščeni o vseh postopkih v zvezi z maturo 
v času epidemije, informacije bodo objavljene tudi na spletni strani,  

- dijaki bodo predhodno po e-pošti prejeli  vse potrebne  informacije: čas prihoda in vstopa 
v stavbo, učilnice, nadstropje, 

- dijaki k maturi NE SMEJO PRINESTI MOBILNEGA TELEFONA IN DRUGI ELEKTRONSKIH 
NAPRAV, šola zaradi možnosti prenosa virusa ne sme organizirati pobiranje in hranjene 
elektronskih naprav 

- dijaki naj S SEBOJ PRINESEJO pisalo in rezervno pisalo (ker naj si predmetov ne posojajo 
zaradi možnosti prenosa okužbe); masko; razkužilo za roke; vrečko, v katero bodo odložili 
uporabljeno masko in jo po končanem izpitu odvrgli ali odnesli v pranje domov; steklenico 
s pitno vodo in prigrizke. 

 
GARDEROBNI PROSTOR IN JEDILNICA ŠOLE 
Dostop do garderob v času mature ne bo mogoč. Dijaki v razred prihajajo v čevljih. Zaprta bo tudi 
jedilnica šole in vse kletne učilnice. 
 
IZPITNI PROSTOR, MASKE 
Ob  vstopu  dijake  nadzorni  profesor  s primerne  razdalje  usmeri  na  njihovo  mesto  (sedežni red). 
Dijaki v izpitni prostor vstopajo posamično, z obraznimi maskami in spoštujejo varnostno razdaljo.  
 
Vrata izpitnih prostorov so do začetka izpita odprta, v času odmorov in po zaključku nadzorni učitelji 
razkužijo kljuko. 
 
Pred začetkom pisanja izpitov je potrebno prostore temeljito prezračiti. Vse prostore je treba 
temeljito prezračiti tudi med posameznimi sklopi mature. 
 
Izpitni prostor je urejen tako, da je omogočen razmik 1,5 do 2 metra med dijaki in profesorji.  
 

Osebne izkaznice naj bodo na robu mize, da je omogočen vpogled s primerne razdalje. 
 
Ko se dijak usede, lahko sname obrazno masko. To si zopet nadane takoj po pisanju izpitne pole (v 
času ko učitelj pobira pole, tudi ta z masko) in jo nosi v času odmoru in pri odhodu iz izpitnega 
prostora, dokler ne pride iz šole.  
 
DELITEV IN POBIRANJE GRADIVA/IZPITNIH POL 
Gradivo se deli pred začetkom pisanja. Gradivo deli nadzorni učitelj, ki si je pred tem umil ali razkužil 
roke. 
 
Po zaključku izpita dijaki gradivo/izpitne pole pustijo na robu mize. Učitelj jih pobere in vloži v 
namensko ovojnico. Pred in po tem si umije ali razkuži roke.  
 
SANITARIJE 
Bodo v času mature dostopne. Dijaki in učitelji morajo spoštovati predhodna določila in varnostno 
razdaljo. Oseba, ki dijaka spremlja na stranišče mora slediti v ustrezni razdalji.  
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ZAPUŠČANJE ŠOLE 
Naj poteka postopoma, da se lahko vzdržuje primerna razdalja, ki jo morajo spoštovati učitelji in dijaki.  
PO MATURI 
Zračenje, čiščenje in razkuževanje prostorov. 
 
PREGLEDOVANJE IN OCENJEVANJE POL NA POKLICNI MATURI 
Delitev  in pobiranje  gradiv poteka po enakem protokolu kot na splošni maturi. Pri pregledovanju in 
ocenjevanju se upošteva vse pogoje, ki veljajo za varno rokovanje z izpitnim in učnim gradivom (str. 5).  
 
 

5. Ukrepanje v primeru obolenja s simptomi/znaki COVID-19 
 
Če  zboli  dijak  z  vročino  in  drugimi  znaki  akutne  okužbe  dihal,  se  ga  napoti  domov.  Za  pot 
domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora počakati starše ali skrbnike, naj počaka v izolaciji.  
Dijak naj v času, ko čaka na starše ali skrbnike, če je mogoče, nosi masko. Uporablja naj samo določene 
sanitarije in umivalnik. 
 
Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo šolo. Šola o tem obvesti  
NIJZ. NIJZ  vodi  epidemiološko  preiskavo.  Z  epidemiološko  preiskavo  se  išče izvor okužbe in 
identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim dijakom v času kužnosti doma, v šoli itd. Pričetek 
kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije  COVID-19  
spremljajo  svoje  zdravstveno  stanje  ter  posreduje  seznam  kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda 
odločbe o karanteni. 
 
Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta in pokliče 
izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo. Šola o primeru obvesti 
NIJZ, ki podobno začne z epidemiološko preiskavo. 
 
Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, profesor oziroma osebje s COVID-19, se temeljito očisti in 
izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači. 
 
Splošna navodila za osebe, ki zbolijo s sumom na COVID-19 so dostopna na spletni strani NIJZ: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/letak_covid-19.pdf. 
 
 

6. Materiali za mladostnike na spletni strani NIJZ 
 

•  https://www.nijz.si/sl/otroci-in-mladostniki-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19 

•  https://zdaj.net/ 

•  https://zdaj.net/kategorija/koronavirus-otroci-in-mladostniki/ 

•  https://www.tosemjaz.net/ 

•  https://www.tosemjaz.net/clanki/epidemija-koronavirusa/ 
 
Kako se širijo virusi (strip) https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strip_kako- se-sirijo-
virusi.pdf 
 
Spletna svetovalnica za mladostnike: https://www.tosemjaz.net/ 
https://www.tosemjaz.net/clanki/epidemija-koronavirusa/  
 
Ostali materiali: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/letak_covid-19.pdf
https://www.nijz.si/sl/otroci-in-mladostniki-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://zdaj.net/
https://zdaj.net/kategorija/koronavirus-otroci-in-mladostniki/
https://www.tosemjaz.net/
https://www.tosemjaz.net/clanki/epidemija-koronavirusa/
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strip_kako-se-sirijo-virusi.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strip_kako-se-sirijo-virusi.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strip_kako-se-sirijo-virusi.pdf
https://www.tosemjaz.net/
https://www.tosemjaz.net/clanki/epidemija-koronavirusa/
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva


 

7. Priloge 
 

PRILOGA 1 (rizične skupine dijakov) 
 

RSK za pediatrijo je v sodelovanju s predstojniki Služb in Kliničnih oddelkov Pediatrične klinika  
pripravil  seznam  tistih  otrok  in  dijakov,  ki  bi  potrebovali  posebno  zaščito  in prilagoditev za 
čas obiska vrtca, oziroma šolskega pouka ter priprav in izvedbe mature: 
 
Za področje nevrologije: 
•  Bolniki s trdovratnimi epilepsijami 
•  Bolniki z demielinizirajočimi obolenji 
•  Bolniki z živčno-mišičnimi obolenji 
•  Bolniki z nevrodegenerativnimi obolenji 
•  Bolniki z nevrogenetskimi okvarami OŽS 
•  Otroci s cerebralno paralizo 3-5 stopnje 
 
Za področje gastroenterologije: 
• Bolniki na imunosupresivni terapiji: bolniki po transplantaciji jeter in bolniki s kroničnimi 
vnetnimi črevesnimi boleznimi in avtoimunimi boleznimi jeter, ki prejemajo tako terapijo. 

 
Za področje nefrologije: 
•  KLB GR IV in več 
•  Bolniki na hemodializi 
•  Bolniki na peritonealni dializi 
•  Transplantirani bolniki 
•  Bolniki z nefrotskim/nefritičnim sindromom, ki so zdravljeni s KS ali drugimi imunosupresivi 
•  Bolniki z nefrotskim sindromov/nefritičnim sindromom, ki ni odziven na terapijo, tudi če niso 
na imunosupresivni terapiji 
•    Bolniki s HUS na vzdrževalnem zdravljenju z eculizumabom 
•    Bolniki, ki imajo zaradi zdravljenja z Rituximabom zavoro CD19 celic 
 
Za področje kardiologije: 
•   enojni prekat (HLHS, trikuspidna atrezija, dvojni vtok v levi prekat), 
•   pljučna hipertenzija, 
•   nepopravljene prirojene kompleksne srčne napake 
•   bolniki po transplantaciji srca 
•   bolniki s simptomatskim srčnim popuščanjem 
 
Za področje pulmologije: 
• Bolniki z astmo, ki sodijo v kategorijo GINA stopnja 3 ali več. Te bolniki za vzdrževanje stabilnega 
stanja in preprečevanja poslabšanja astme potrebujejo redno terapijo s/z: 

- srednjimi odmerki inhalacijskih glukortikoidov (IGK) ali b. kombinacijo zmernega 
odmerka IGK z dolgodelujočim bronhodilatatorjem ali kombinacijo zmernega odmerka 
IGK in antagonista antilevkotrienskih receptorjev (ALTR) ali 

- nizek odmerek sistemskega glukokortikoida ali 
- zdravljenje z biološkimi zdravili. 

•  Bolniki z redkimi kroničnimi boleznimi dihal kot so: 
- cistična fibroza, 
- primarna ciliarna diskinezija, c. obliterantni bronhiolitis, 
- nevroendokrina hiperplazija otroške dobe, e. intersticijske bolezni dihal. 

•  Bolniki s potrebo po stalnem dodatku kisika v vdihanem zraku. 
•  Bolniki s potrebo po zdravljenju z visokim pretokom kisika ali uporabo aparata za 
zagotavljanje stalnega pozitivnega tlaka v dihalnih poteh (CPAP). 
•   Bolniki s potrebo po kronični invazivni ali neinvazivni ventilaciji na domu. 
•   Bolniki s traheostomo. 
•   Bolniki z živčno-mišičnimi obolenji in oslabljeno pljučno funkcijo. 



 

•  Bolniki z motnjami požiranja in posledičnim kroničnim aspiracijskim sindromom. 
 
Področje revmatologije/imunologije 
•  Bolniki s težko primarno imunsko pomanjkljivostjo 
•  Otroci in mladostniki, ki prejemajo terapijo z visokimi odmerki kortikosteroidov (odmerek višji 
od 0.5 mg na kg TT/dan) več kot 14 dni 
• Otroci, ki prejemajo visoke odmerke konvencionalnih imunosupresijskih zdravil (npr. MMF, 
ciklofosfamid, takrolimus), večtirno imunosupresijsko zdravljenje ali kombinacijo 
imunosupresijske in biološke terapije 
•  Otroci in mladostniki, ki prejemajo biološko terapijo usmerjeno proti T ali B celicam (npr. 
abatacept, rituximab), ali biološko terapijo usmerjeno proti delovanju komplementa (npr. 
ekulizumab) 
•  Otroci in mladostniki po transplantaciji krvotvornih matičnih celic, ki prejemajo 
imunosupresijsko terapijo in otroci po transplantaciji krvotvornih matičnih celic brez 
imunosupresijske terapije pri katerih je od transplantacije manj kot leto dni 
 
Hemato onkološko področje: 
•   Otroci/mladostniki z maligno boleznijo na kemoterapevtskem zdravljenju / 
obsevalnem zdravljenju ali manj kot pol leta po navedenem zdravljenju 
•  Otroci/mladostniki z nemaligno neoplazmo (npr. LGG...) na kemoterapevtskem zdravljenju / 
obsevalnem zdravljenju ali manj kot pol leta po navedenem zdravljenju 
•  Otroci/mladostniki po tranplantaciji krvotvornih matičnih celic, ki prejemajo imunosupresivno 
terapijo in otroci po transplantaciji krvotvornih matičnih celic brez imunosupresivne terapije pri 
katerih je od transplantacije manj kot leto dni 
•  Otroci/mladostniki, ki zaradi različnih hematoloških obolenj prejemajo kortikosteroide ali 
drugo imunosupresivno terapijo 
•  Otroci/mladostniki, ki imajo okvaro organov iz naslova posledic zdravljenja v obsegu, ki ga 
opredeljujejo druga subspecialna področja (nefropatija, kardiomiopatija, okvara pljuč...) 
•  Otroci/mladostniki, ki prejemajo terapijo z ekulizumabom (PNH kot ključna indikacija v 
hematologiji) 
•  Otroci/mladostniki, ki prejemajo terapijo z imunomodulatorji, kot je interferon 
•  Otroci/mladostniki po splenektomiji ali funkcionalno asplenijo 
•  Otroci/mladostniki, ki prejemajo biološka oz tarčna zdravila (večinoma že zajeti v skupini otrok 
z maligno boleznijo oz neoplazmo) 
 
Otroci iz prvih treh kategorij tudi sicer ne obiskujejo rednega pouka. 
 
Endokrinologija, diabetes in bolezni presnove: 
•  Otrok s hipokorticizmom 
•  Otroci s težkimi prirojenimi boleznimi presnove 
•  Otroci s kompleksnimi genetskimi sindromi, ki vključujejo tudi težko imunsko pomanjkljivost
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PRILOGA 2 (rizične skupine zaposlenih) 
 

RSK za MDPŠ je 27. 3. 2020 na 6. korespondenčni seji  RSK za MDPŠ sprejel stališče, ki ga je podprlo tudi 
Združenje pneumologov dne 26 .3. 2020 in Združenje za medicino dela, prometa in športa  dne 27. 03. 
2020 o tem, katere delavce se lahko izključi iz proizvodnje, kjer niso izpolnjeni protiepidemski pogoji, 
enako velja tudi za delavce v vzgoji in izobraževanju, ki so v neposrednem stiku z mladimi:  

- nosečnice, 
- delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih, 
- delavci  z  malignim  obolenjem  na  sistemski  terapiji  raka  (kemo-,  imuno-,  tarčna 
- terapija), 
- delavci po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo 
- delavci z neurejeno sladkorno boleznijo, 
- delavci s kronično pljučno boleznijo , ki so bili ali so še na katerikoli vrsti sistemske protivnetne 

ali imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali ki  imajo  pogosta  
recidivna  vnetja  zaradi  okužb  (kot  pri  KOPB,  bronhiektazijah,  astmi, pljučni  fibrozi,  sistemskih  
avtoimunskih  boleznih  na  dihalih,  pljučnem  raku,  imunskih pomanjkljivostih), 

- delavci z visokim in neurejenim krvnim tlakom, 
- delavci s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami, 
- delavci z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji spec. MDPŠ in glede na oceno tveganja, 
- delavci stari nad 65 let. 

 
O umiku iz delovnega mesta zaradi zdravstvenih razlogov odloča zdravnik specialist medicine dela, ki 
presoja individualno in so mu predlagane bolezni le smernice pri delu. 
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PRILOGA 3 (izjava polnoletnega dijaka) 

 

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 

 

 

______________________________________________________ 

(ime in priimek) 

 

1. V  zadnjih  14  dneh  nisem  imel/-a  kateregakoli  od  naslednjih  simptomov/znakov:  povišana  

telesna temperatura,   kašelj,   glavobol,  slabo   počutje,   boleče   žrelo,   nahod,  težko   dihanje   

(občutek pomanjkanja zraka), driska oz. sem bil/-a v tem obdobju zdrav/-a. 

 

2. V zadnjih 14 dneh nisem bil/-a v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

 

3. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-

2 pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bom ostal/-a 

doma in o tem nemudoma obvestila šolo. 

 

Kraj in datum:  _____________________________________ 

 

Podpis:                  

 

Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z vami 

biva  v  istem  gospodinjstvu (najpogosteje družinski  član),  naj  ostane doma  in  omeji stike  z drugimi 

ljudmi. Če je ste bolan-i, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega/svojega  izbranega ali dežurnega 

zdravnika.  V  primeru  potrjene  okužbe  v  družini  ali  drugega  tesnega  stika  z  okuženo  osebo  boste 

nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. 

Priporočamo  vam,  da  omejite  stike  s  starejšimi  (npr.  s  starimi  starši)  in  osebami  s  pridruženimi 

kroničnimi  boleznimi  ali  imunskimi  pomanjkljivostmi,  saj  so  le-ti  bolj  ogroženi  za  težek  potek 

bolezni. Druženje mladostnikov namreč poveča tveganje za okužbo mladostnikov. 

 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z 

znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom,  vročino,  kašljem  in  pri  težjih  oblikah  z  občutkom  pomanjkanja  

zraka.  Pri  približno  80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa 

se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, 

sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je 

potrebno mikrobiološko  testiranje.  Okužba  s  SARS-CoV-2  se  med  ljudmi  prenaša  kapljično,  z  izločki  dihal. Za prenos potreben tesnejši stik 

z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje 

okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


 

PRILOGA 4 (izjava staršev mladoletnega dijaka) 

 

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom 

k maturi 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 

 

Moj otrok _____________________________________________________________                                                                                                  

(ime in priimek otroka) 

 

1.    v  zadnjih  14  dneh  ni  imel  kateregakoli  od  naslednjih  simptomov/znakov:  povišana  telesna 

temperatura,  kašelj,  glavobol,  slabo  počutje,  boleče  žrelo,  nahod,  težko  dihanje  (občutek 

pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav; 

2.    v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

3.    Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s 

SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo 

otrok ostal doma. O okužbi bomo nemudoma obvestili šolo. 

 

Kraj in datum: ___________________________________ 

 

Podpis:             ___________________________________ 

 

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z 

otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike z drugimi 

ljudmi. Če je otrok bolan-i, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega/svojega  izbranega ali dežurnega 

zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja 

navodila prejeli od epidemiološke službe. 

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi 

kroničnimi  boleznimi  ali  imunskimi  pomanjkljivostmi,  saj  so  le-ti  bolj  ogroženi  za  težek  potek 

bolezni. Druženje mladostnikov namreč poveča tveganje za okužbo mladostnikov. 

 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z 

znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom,  vročino,  kašljem  in  pri  težjih  oblikah  z  občutkom  pomanjkanja  

zraka.  Pri  približno  80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa 

se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, 

sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je 

potrebno mikrobiološko  testiranje.  Okužba  s  SARS-CoV-2  se  med  ljudmi  prenaša  kapljično,  z  izločki  dihal. Za prenos potreben tesnejši stik 

z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje 

okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


 

PRILOGA 5 (izjava zaposlenega)  

 

Izjava zaposlenega pred vstopom v šolo 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 

 

 

______________________________________________________ 

(ime in priimek) 

 

1. V  zadnjih  14  dneh  nisem  imel/-a  kateregakoli  od  naslednjih  simptomov/znakov:  povišana  

telesna temperatura,   kašelj,   glavobol,  slabo   počutje,   boleče   žrelo,   nahod,  težko   dihanje   

(občutek pomanjkanja zraka), driska oz. sem bil/-a v tem obdobju zdrav/-a. 

 

2. V zadnjih 14 dneh nisem bil/-a v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

 

3. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-

2 pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bom ostal/-a 

doma in o tem nemudoma obvestila upravo šole. 

 

Kraj in datum:  _____________________________________ 

 

Podpis:                  

 

Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z vami 

biva  v  istem  gospodinjstvu (najpogosteje družinski  član),  naj  ostane doma  in  omeji stike  z drugimi 

ljudmi. Če je ste bolan-i, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega/svojega  izbranega ali dežurnega 

zdravnika.  V  primeru  potrjene  okužbe  v  družini  ali  drugega  tesnega  stika  z  okuženo  osebo  boste 

nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. 

Priporočamo  vam,  da  omejite  stike  s  starejšimi  (npr.  s  starimi  starši)  in  osebami  s  pridruženimi 

kroničnimi  boleznimi  ali  imunskimi  pomanjkljivostmi,  saj  so  le-ti  bolj  ogroženi  za  težek  potek 

bolezni. Druženje mladostnikov namreč poveča tveganje za okužbo mladostnikov. 

 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z 

znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom,  vročino,  kašljem  in  pri  težjih  oblikah  z  občutkom  pomanjkanja  

zraka.  Pri  približno  80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa 

se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, 

sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je 

potrebno mikrobiološko  testiranje.  Okužba  s  SARS-CoV-2  se  med  ljudmi  prenaša  kapljično,  z  izločki  dihal. Za prenos potreben tesnejši stik 

z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje 

okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

