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Datum: 26. 8. 2020 
 

Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta   
 
 

 

Spoštovani starši,  
 
obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem 
upoštevate naslednje: 
 

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

 
2. Otroku ni bila odrejena karantena. 

  
3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.  

 
4. 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, bo otrok ostal doma. 
 

 
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, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če 

je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega 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.  
 
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


V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe 
s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom. 
 
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
 

Maska je obvezna v vseh prostorih šole, razen pri pouku, če lahko zagotavljamo ustrezno medosebno 
razdaljo in tako določi učitelj. 
 
Opozarjamo vas tudi, da se je pri vožnji na poti v šolo in domov s šolskim prevozom potrebno držati 
naslednjih pravil: 

- ob vstopu si je potrebno razkužiti roke z razkužilom, ki bo pri vratih, 
- v času čakanja na vstop v vozilo in med vožnjo, je nujna maska, ki jo mora učenec nositi do 

izstopa iz vozila, 
- ob vstopanju na avtobus na domači postaji, morajo učenci zasesti sedeže od začetka 

avtobusa proti zadnjemu delu; pri prevozu domov pa vstopijo v avtobus najprej tisti, ki 
potujejo najdlje, zadnji pa tisti, ki bodo izstopili prvi, 

- učenci naj se čim manj dotikajo površin v vozilu, 
- če učenec ne bo imel maske, v vozilo ne bo imel vstopa (velja za avtobus, minibus in 

kombije). 
 
 
Starši vstopa v šolo, razen v izjemnih, v naprej dogovorjenih primerih, nimate. Poslužujte se 
komunikacije preko telefona ali elektronske pošte. 
 
 
Starši, nujno uredite oz. potrdite svoje podatke v eAsistentu s pomočjo varnostne kode, ki ste jo oz. 
jo boste v teh dneh prejeli na elektronski naslov in/ali mobilni telefon. Ureditev podatkov je nujna za 
ustrezno komunikacijo z vami (tudi če pride do ponovnega šolanja na daljavo). 
 
 

mag. Metoda Kolar, ravnateljica 


