PRAVILA ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA V DIJAŠKEM DOMU
LIZIKE JANČAR V ČASU KORONAVIRUSA (SARS-COV-2)
Z nastanitvijo dijakov maturantov in zaključnih letnikov v dijaške domove v času, ko še veljajo
izredni ukrepi za preprečitev okužbe s SARS-CoV-2, veljajo v domu posebna pravila, ki
zagotavljajo čim manj neposrednih kontaktov med dijaki in zaposlenimi. Dosledno se izvajajo
tudi vsi ostali ukrepi za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2, kot jih določa in svetuje
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje in ukrepi, ki jih je sprejela vlada.
Dijaki (maturantje in zaključni letniki) morajo pred prihodom v dom podpisati:



Izjavo polnoletnega/mladoletnega dijaka pred začetkom bivanja v DD ob sproščanju
ukrepove za zajezitev širjenja COVID -19
Izjavo o seznanitvi s Pravili za zagotavljanje kontinuiranega dela v dijaškem domu v
času SARS-CoV-2

I. DOMSKA PRAVILA, ki veljajo v obdobju razglašenih izrednih ukrepov za preprečitev
okužbe s SARS-CoV-2
1. Namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v domu
















Dijaki so nastanjeni v enoposteljne sobe (v sobi je samo en dijak).
Učenje poteka samo v sobah.
Obiski v sobah niso dovoljeni.
Učilnice in ostali skupni prostori so zaklenjeni.
Dijaki so zadolženi, da sobo večkrat dnevno temeljito prezračijo.
Dijaki so zadolženi, da svojo sobo pogosteje čistijo.
Odpadke dijaki ločujejo in jih sami odnašajo v ločevalne zabojnike in ne v kopalnico.
Po domu je obvezna uporaba zaščitnih mask (razen v sobi, ko je dijak sam).
Podaljšani izhodi niso možni.
V domu ne potekajo interesne dejavnosti, pri katerih se dijaki medsebojno družijo.
Dijaki se lahko zadržujejo pred domom, vendar morajo upoštevati varnostno razdaljo
(1,5 do 2 metra).
Vzgojitelji praviloma naj ne vstopajo v dijaške sobe oz pri vstopu obvezno nosijo
zaščitno masko ( vzgojitelj in dijak).
Svetovanje, pomoč pri učenju in drugo delo vzgojitelja z dijaki poteka na primerni
razdalji. Vzgojitelji in dijaki pri tem nosijo maske.
Zadrževanje in druženje na funkcionalnem zemljišču DD in v objektu ni dovoljeno
(igrišče, učilnice, fitnes, trim kabinet, …)
V vsakem hodniku visi infografika z navodili pravilne uporabe mask in izobešen plakat
s splošnimi higienskimi ukrepi.

2. Uporaba skupnih sanitarnih prostorov






V sanitarne prostore lahko vstopi hkrati samo en dijak. Pred vstopom v sanitarije
zato dijak najprej preveri, ali so sanitarije proste. Če so zasedene, počaka v vrsti pred
sanitarijami v varni razdalji.
Pred in po uporabi sanitarij si dijak umije in razkuži roke.
Po uporabi sanitarij dijaki za seboj vse uporabljene predmete in površine skrbno
počistijo (tuš kabina, umivalnik).
V sanitarijah in na komunikacijskih točkah (pri vhodu, jedilnica, hodnik) so vedno na
razpolago razkužila.

3. Prehranjevanje v domu







V času SARS-CoV-2 je ukinjen sistem samopostrežbe solate in juhe.
Dijaki pred razdelilnico hrane stojijo v vrsti tako, da upoštevajo varnostno razdaljo
(1,5 do 2 m).
Pred razdelilnico hrane je vedno nameščeno razkužilo, dijaki in zaposleni si pred
razdelitvijo hrane obvezno razkužijo roke.
Hrano in jedilni pribor (zavit v papirnati prtiček) na liniji delijo kuharice in pri tem
obvezno uporabljajo masko ter si razkužujejo roke.
Obvezna uporaba maske v jedilnici velja tudi za dijake in ostale zaposlene, ki se
prehranjujejo v domu (razen pri prehranjevanju).
Mize in stoli v jedilnici so razporejene tako, da pri vsaki mizi sedita največ dva dijaka
oziroma zaposlena.

II. DRUGI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S SARS-CoV-2
1. Izvajanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Pri preprečevanju okužbe s SARS-CoV-2 se dosledno izvajajo splošna pravila in navodila
Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
 upoštevamo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra;
 ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 upoštevamo pravila higiene kašlja;
 redno si umivamo roke z milom in vodo;
 v primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 v zaprtih prostorih nosimo masko.
2. Posebni ukrepi čiščenja in razkuževanja prostorov
Čistilke v domu večkrat na dan čistijo in razkužujejo predmete in površine, ki se jih pogosto
dotikamo (kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe
umivalnikov). Koši (skupni) za smeti morajo biti izpraznjeni vsaj 1-krat na dan.

3. Ukrepi v primeru znakov bolezni
V primeru, da kdorkoli od zaposlenih ali dijakov zboli z znaki okužbe dihal (vročina, kašelj, težko
dihanje), veljajo naslednji ukrepi:
 o sumu na bolezen se takoj obvesti vzgojitelja oz. ravnatelja in se umakne v ločen
prostor, ki je v domu določen za karanteno;
 oboleli zaposleni ali oboleli dijak se z izbranim zdravnikom dogovori o testiranju. O
pojavu bolezni se obvesti starše ali skrbnike dijaka;
 če je pri dijaku ali zaposlenem potrjena okužba s SARS-CoV-2, se dijaka oz zaposlenega
v skladu z navodilom lečečega zdravnika po potrebi premesti na zdravljenje v
bolnišnico.
 dijaški dom o primeru SARS-CoV-2 obvesti NIJZ.
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