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Spoštovani! 

 

Sprejeli smo ukrepe in priporočila, ki nam jih posredovalo Ministrstvo za izobraževanje in pristojne 

inštitucije. Z ukrepi in priporočili smo seznanili vse zaposlene. Učitelji so dobili nalogo, da v ponedeljek (2. 

3. 2020) prvo šolsko uro seznanijo z ukrepi še učence in jih pozvali, da jih dosledno upoštevajo. Čistilke so 

dobile nalogo, da bolj dosledno čistijo in razkužujejo izpostavljene površine. Na vhode v šolo in vrtec smo 

izobesili obvestila in obvestilo objavili na šolski spletni strani. Sproti smo spremljali  in spremljamo 

obvestila pristojnih inštitucij. 

Ker smo se vrnili iz zimskih počitnic se je verjetno nekaj otrok in učencev ter zaposlenih zadrževalo na 

območjih v tujini, kjer so že pred časom ugotovili prve obolele. Priporočilo ustreznih inštitucij glede tega je 

bilo in je še, da lahko osebe dokler ne kažejo znakov okužbe normalno opravljajo svoje delo. V primeru, da 

se pojavijo značilni znaki okužbe pa morajo ustrezno ukrepati. Zaradi tega tudi od zaposlenih nismo 

zahtevali, da da ostanejo doma ali jim odredili delo od doma.  

Danes smo imeli planiran zdravniški pregled za enega izmed razredov. V prejšnjem tednu smo se pogovarjali 

o organizaciji pregleda je bila situacija povsem drugačna (ni še bilo okuženega v Sloveniji), prav tako so 

nam iz ZD Celje zagotovili, da lahko po priporočilih ustreznih institucij normalno izvajajo sistematske 

preglede. Ker so se pojavile dileme in vprašanja smo se odločili, da učenci niso šli na zdravniški pregled in 

zaprosili za drug termin.  

Vse ostale planirane aktivnosti pa bomo normalno izvajali. Tako imamo jutri planiran zimski športni dan za 

učence od 6. do 9. razreda, ki ga bomo izvedli po programu. Organizirane imamo aktivnosti v naravi in na 

drsališču v Celju.  

Spoštovani, redno spremljamo obvestila in sprejemamo ukrepe pristojnih inštitucij. Delo v našem zavodu bo 

potekalo po zastavljenem načrtu, ki pa ga bomo sproti prilagajali glede na navodila pristojnih inštitucij. O 

spremembah vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani. 

Za vsa vprašanja smo na voljo na tel. št. 780-11-50. Informacije, ki jih posreduje NIJZ pa lahko nadete na 

spodnjih povezavah: 

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

https://www.nijz.si/https://www.nijz.si/ 

 

Ravnatelj: Marko Šteger, prof.  
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