Gimnazija Moste

01 547 41 00

Zaloška cesta 49

info@gmoste.si

1000 Ljubljana

gimoste.si

Datum: 28. 8. 2021

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENAJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS –
CoV- 2 NA GIMNAZIJI MOSTE
(navodila za dijake)
1. V šolo prihajajo le zdravi dijaki, brez znakov akutne okužbe dihal.
2. Dijaki so se dolžni samotestirati s hitrimi antigenskimi testi enkrat tedensko v skladu s
Pravili o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARSCoV-2 za dijake.
3. Dijaki ob vstopu v šolo upoštevajo medsebojno razdaljo (1.5m), si razkužijo roke in si
nadenejo obrazne maske. Maska je obvezna oprema dijaka in jo mora sam prinesti v
šolo.
4. Dijaki lahko gredo najprej do svoje garderobne omarice ( v garderobi se ne zadržujejo)
in nato do matične učilnice po najkrajši poti in pri hoji po šoli upoštevajo pravilo
desnega. To pomeni, da hodijo posamezno v vrsti po desni strani hodnikov in stopnišč.
5. Pred vstopom v prostor, ki ga uporabljajo različni uporabniki, si je potrebno razkužiti
roke.
6. Med poukom si dijaki ne smejo izmenjevati šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih
predmetov.
7. Dijaki v svojih matičnih učilnicah sedijo po stalnem sedežnem redu, ki ga skupaj z
razrednikom zapišejo prvo šolsko uro.
8. Dijaki med kratkimi odmori ne zapuščajo učilnice.
9. Učilnico lahko dijak zapusti pri odhodu v toaletne prostore, odhodu na pouk športne
vzgoje, informatike, laboratorijskih vaj in izbirnih predmetov. Dijaki uporabljajo tiste
toaletne prostore, ki so jim najbližji v času pouka.
10. Dijak, ki nima maske, ne sme prisostvovati pri pouku oziroma se zadrževati v prostorih
šole.
11. Dijaki smejo med glavnim odmorom zapustiti učilnico, vendar morajo pri tem
upoštevati vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Lahko gredo v jedilnico, kjer si
kupijo prigrizek. Pri tem se ravnajo skladno s talnimi oznakami. Priporočljivo pa je, da
si s seboj prinesejo malico, če niso nanjo naročeni v šoli.
12. Med glavnim odmorom so dijaki sami v matični učilnici. Dijakom je prepovedano
posedati na okenski polici, se nagibati skozi okno ali uporabljati učiteljev računalnik.
13. Dijaki malicajo v matični učilnici, kamor jim malico prineseta dežurna dijaka. Pet minut
pred koncem glavnega odmora, dijaki pospravijo matično učilnico in dežurna dijaka
odneseta nazaj v jedilnico posodo za malico.
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14. Ko odidejo dijaki k pouku športne vzgoje, vzamejo vse svoje stvari s seboj. Dijaki
določenega oddelka uporabljajo le garderobo, ki jim je bila dodeljena po priloženem
seznamu. Pri pouku športne vzgoje se dosledno držijo navodil svoje učiteljice/ učitelja
športne vzgoje.
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