
Nacrt izvedbe pouka in vamostni ukrepi
za prepreditev okuZb s SARS-CoV-2 (pouk po modelu aSS in gCt-SS)

Na podlagi priporodil VIZS in ZRSS za izvajanje pouka po modelih g-SS ln gCl-SS, objavljenimi v
publikaciji Solsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19 in Navodil vzgojno-

izobraievalnim zavodom (VIZ) in dijaskim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okuibe s SIRS-

CoV-2 v zavoduter v skladu z Odlokom o zaiasnih ukrepih za prepreievanje in obvladovanje okuib z nalezljivo

boleznijo COVID-19 (Ur. I. RS, 17412021), Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zaiasnih ulcrepih

za prepreievanje in obvladovanje okuib z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. R5,17712021) in Zakonom o

nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, 33/06 - uradno predi5deno besedilo, 49120 - ZIUZEOP, 142120, 175120 -
Z|UOPDVE,l5l2l -ZDUOP in 82121) je ravnatelj IL gimnazije Maribor kot dopolnilo Solskim pravilom

sprejel Nairt izvedbe pouka in varnostne ukrepe za prepreiitev okuib s SARS-CoV-2 (pouk po modelu B-SS fu

BCl-s9.

l. ilen
(pregled ukrepov)

Na Soli se z namenom prepredevanja Sirjenja virusa SARS-CoV-Z izvajajo naslednji ukrepi:

. noSenje obraznih mask (kirurikih ali mask tipa FFP2),

o vzdrLevanje medosebne razdalje vsaj 1,5 m,

o redno temeljito umivanje in razkuLevanje rok,

. upo5tevanje higiene ka5lja,

. ustrezno zradenje prostorov,

o di5denje in razkuZevanje povr5in,

o samotestiranjedijakov,
o PCT pogoj za dijake, zaposlene in obiskovalce,

. drugi ukrepi za prepredevanje Sirjenja virusov.

2. Elen
(no5enje mask)

Zaposleni in dijaki nosijo obrazne maske (kirur5ke ali FFP2) v vseh prostorih Sole, razen v telovadnici pri

Sportnivzgoji zadijake maske niso potrebne.

3. Elen
(razkuZevanje rok)

RazkuZevanje rok se izvajaob prihodu v 5olo, ob menjavi udilnice, ob prihodu iz knjiZnice, sanitarij, telovadnic
in drugih skupnih prostorov ter pred in po samotestiranju. Kjer je to moZno, je alternativarazkuLevanju rok
temeljito umivanje rok s toplo vodo in milom.

4. ilen
(vstop v Solo in izhod iz Sole)

V Solske prostore lahko vstopajo le zdravi dijaki in zaposleni, ki nosijo ustrezne obrazne maske in izpolnjujejo
pogoj PCT ali izvajajo samotestiranje v skladu z navodili Sole. Izjema so dijaki, ki se ne morejo samotestirati

ali nositi maske iz zdravstvenih razlogov. Ti dijaki morajo predloZiti zdravni5ko potrdilo.



Zunanji obiskovalci lahko v Solske prostore vstopijo le z utemeljenim razlogom, po predhodni najavi, z

obrazno masko in v skladu z navodili Sole. Pri obiskovalcih se preveri PCT pogoj, se jih evidentira, do cilja na

5oli pa jih pospremi predstavnik 5ole.

Pri vhodu v Solo so na vidnem mestu name5deni razkuZilo za roke in navodila o ravnanju za prepreditev okuZbe

s SARS-CoV-2.Ob vstopu sije potrebnorazkuLiti roke. Vhod in izhod iz Sole sta lodena in ustrezno oznadena.

5. ilen
(gibanje po Soli)

Med gibanjem po Soli dijaki ohranjajo varnostno razdaljo vsaj 1,5 m. Do udilnic, garderobnih omaric, straniSd,

jedilnice itd. se gibljejo po najkrajSih poteh. Pri hoji se drZijo svoje desne, tako da imajo zadostno razdaljo do

dijakov, kijim hodijo nasproti.

6. ilen
(matidne udilnice in menjava udilnic)

Pouk poteka, kolikorjeto moZno, v matidnih udilnicah, kijih dijaki dim manj zapu5dajo. Dijaki uporabljajo
strani5de, ki je najbliZje in v istem nadstropju. Pouk pri dolodenih predmetih (izbirni predmeti, tujijeziki,
predmeti v programu MM, predmeti LUM, GLA, INF, BIO, KEM, FlZ, ...) lahko poteka v drugih udilnicah.

Ob prihodu v novo udilnico si dijaki razkuLijo roke. Preden udenci zapustijo udilnico, uditelj poskrbi, da se

razkuLijo povr5ine miz. V primerih, ko imajo v udilnici pouk dijaki razlidnih oddelkov, se pouk organizira
tako, da se med seboj dim manj me5ajo. Radunalnike v udilnicah uporabljajo le uditelji.

7. ilen
(zradenje udilnic)

Udilnice se dobro prezradijo med vsakim odmorom in po potrebi tudi med Solsko uro. Ob koncu Solske ure

uditelj poskrbi, da se okna v udilnicah odprejo na steZaj. Med odmorom morajo okna ostati odprta. Ob zadetku

naslednje Solske ure se okna zaprejo.

8. ilen
(special izirane udi lnice)

V radunalniSkih in drugih specializiranih udilnicah ter laboratorijih, ki jih uporabljajo dijaki razlidnih

oddelkov, se po vsaki menjavi oddelka ali dela oddelka povr5ine odistijo in razkuLijo.

9. Elen

(Sportna vzgoja)

Sportna vzgojase v skladu z moZnostmi v dim vedji meri izvajana prostem. Pouk Sportne vzgoje lahko poteka

v telovadnici s dim manj me5anja skupin dijakov iz razlitnih oddelkov. H garderobnim omaricam hkrati

prihajajo le dijaki posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici se pred vsako skupino odistijo in razkuZijo.

10. ilen
(knjiZnica)

Upo5tevajo se dopolnitve knjiZnidne garedazaprepredevanje okuZb s SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni

strani Sole.



11. ilen
(malica)

Dijaki lahko kupujejo hrano in pijado v Solski kantini od 7.30 do 14.00. Hladno malico (za hitrejSi prevzem

bodo vnaprej pripravljeni paketi) lahko prevzemajo zjutraj pred poukom oz. v odmorih, prav tako lahko v tem

dasu kupujejo ostale artikle iz ponudbe. V dasu glavnega odmora je dijakom omogodena le topla malica, kijo
dijaki pojedo v jedilnici po naslednjem razporedu:

I . in 3. letniki: I 0. I 5- I 0.40

2. in 4.letniki: 10.40-l I .05

V jedilnici morajo dijaki ohranjati varnostno razdaljo vsaj 1,5 m. Dijaki lahko prinesejo malico tudi od doma.

Priporodljivo je, da dijaki hladno malico pojedo v matidni udilnici.

12. ilen
(ekskurzije, izleti in tabori)

Ekskurzije, izleti in tabori se izvajajo odvisno od razmer na destinaciji. V dasu ekskurzij, izletov in taborov je
trebavzdrLevati varnostno razdaljo, nositi maske, kadar je to zahtevano in se drZati ostalih navodil izvajalcev.

Izvedba mora biti takSna, da v najvedji moZni meri zmanjSuje me5anje dijakov razlidnih oddelkov in stike z

ostalimi osebami na destinaciji.

13. ilen
(pouku v Soli in pouk na daljavo)

Pri pouku v Soli so lahko prisotni dijaki, ki nosijo ustrezne obrazne maske in izpolnjujejo pogoj PCT ali se

samotestirajo v 5oli trikrat tedensko v skladu z navodili 5ole. Za ostale dijake lahko Sola organizira pouk na

daljavo. lzjema so dijaki, ki se ne morejo samotestirati ali nositi maske iz zdravstvenih razlogov. Ti dijaki
morajo predloZiti zdravniSko potrdilo.

Dijaki, ki so zaradi visoko rizidnega tesnega kontakta z okuZeno osebo napoteni v karanteno, ne smejo biti
prisotni pri pouku v Soli. Sola lahko zanje organizira pouk na daljavo.

ieseZeli dijak,kijebilvvisokorizidnemtesnemkontaktu, zaEastrajanjakarantenesolatinadaljavo,kljub
temu da izpolnjuje pogoje zaizjemo od karantene, morajo starSi dijaka pro5njo za to nasloviti na ravnatelja, ki
oceni njeno utemeljenost in jo na podlagi tega odobri ali zavrne.

Sola lahko zaradi okuZbe v oddelku odredi pouk na daljavo za celoten oddelek, de je na tak nadin zagotovljena

vedja kakovost pouka.

Pouk na daljavo ne pomeni nujno spremljanja pouka v Zivo preko videokonferendnega sistema. Dijaki lahko

delajo doma tudi samostojno po navodilih uditelja.

14. ilen
(protokol obveznega samotestiranj a dij akov)

Samotestiranje s HAG testom v Soli izvajajo dijaki, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT. Dijaki, ki pogoj PCT

izpolnjujejo, morajo imeti s seboj dokazilo o izpolnjevanju. ki ga morajo na poziv pokazati uditelju ali vodstvu

5ole.

Samotestiranje poteka v ponedeljek ob 7.30 oziroma 20 min pred zadetkom pouka ter v sredo in petek

praviloma po zakljudku 3.Solske ure ob 10.15. V ponedeljek poteka samotestiranje praviloma v udilnici, v
kateri imajo dijaki pouk v Solski uri po testiranju, v sredo in petek pa praviloma v udilnici, v kateri so dijaki
imeli pouk v Solski uri pred testiranjem. O natandnem razporedu in dasu testiranja bodo dijaki sproti obve5deni.

Dijaki, ki bodo na dan testiranja odsotni, se bodo testirali naslednji dan.



Med testiranjem je v udilnici prisoten nadzorni uditelj, ki se dijakom pribliZa v neposredno bliZino le v primeru,
ko je to nujno. Dijaki si pred zadetkom postopka umijejo oz. razkuLijo roke. Na disto Solsko mizo poloZijo
papirnato brisado, na katero odlagajo ves material, ki ga uporabljajo pri izvedbi testiranja. Med opravljanjem
testa si dijaki obrazno masko odmaknejo samo v nosnem predelu. Dijaki sami opravijo testiranje sede za Solsko

mizo,za katero podakajo vse do rezultatatesta. Povr5ino mize po testiranju razkuLijo. Nadzorni uditelj zabeleZi

skupno Stevilo dijakov, ki so opravili samotestiranje.

V primeru negativnega testa dijaki odvrZejo vse dele testa in papirnato brisado v za to predviden koS, ki je
ustrezno oznaden, si umijejo oz. razktLijo roke ter zapustijo udilnico.

V primeru pozitivnega testa dijak obvesti nadzornega uditelja, ki poskrbi, da vsi ostali dijaki nemudoma
zapustijo udilnico. Dijak testno ploSdico fotografira. Dijak si nadene masko tipa FFP2 in pospravi vse dele
testa in papirnato brisadko v posebno embalaZo. Masko in embalaZo mu izrodi nadzorni uditelj. Nadzorni
uditelj o pozitivnem testu nemudoma obvesti vodstvo Sole, ki, de gre za mladoletnega dijaka, o tem obvesti
star5e. Dijak, ki ne bo mogel na varen nadin sam domov, bo do prihoda star5ev podakal v temu namenjenem
prostoru.

15. ilen
(zavradanje obveznega samotestiranja dijakov)

Dijaki, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT in se ne Zelijo samotestirati v skladu s protokolom iz prej5njega dlena, o

tem obvestijo razrednika,tapa vodstvo Sole.

16.6len
(ukrepanje ob potrjenem primeru okuZbe)

V primeru, da se pri dijaku potrdi okuZba s SARS-CoV-2 s testom PCR, Sola ukrepa v skladu z Navodili
vzgojno-izobraievalnim zavodom (VIZ) in dijaikim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okuibe s

SARS-CoV-2 v zavodu, ki so objavljane na spletni straniNIJZ.

17. ilen
(veljavnost ukrepov in seznanitev z njimi)

Nadrl izvedbe pouka in varnostni ukrepi veljajo od dneva sprejetja in dokler pouk na Soli poteka po modelu B-
SS ali BC l-SS. Ukrepi se lahko dopolnjujejo ali spreminjajo glede na epidemiolo5ko situacijo v zavodu, regiji
in drZavi. Aktualni dokument je objavljen na spletni strani Sole. Dijake, zaposlene in star5e vodstvo Sole sproti
obve5da o spremembah nadrta izvedbe pouka in varnostnih ukrepov.
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