
 
 
 

Načrt preventivnih ukrepov, usmerjenih v preprečevanje nastanka in 
širjenja okužbe na OŠ Juršinci 

 
 

Ukrepe preprečevanja mora odgovorno izvajati vsak posameznik, tako otroci 
kot tudi zaposleni. 

 
 

1. UMIVANJE ROK IN ČIŠČENJE PROSTOROV IN PREDMETOV 
 

1. Zaposleni, otroci in njihovi starši bodo seznanjeni s postopki pravilnega umivanja rok in higieno kašlja 
ter kihanja. Za dosego tega cilja bomo uporabili zloženke, plakate in druge predstavitve. Še posebej 
bomo spodbujali k pravilnim higienskim navadam in ne dotikanju ust, nosa in oči. 
 

2. Poskrbeli bomo za zadostno število umivalnikov s toplo vodo, milom in papirnatimi brisačami. 
 

3.  Na vidna mesta v zavodu bomo namestili plakate z navodili za pravilno umivanje rok. 
 

4.  Razrede in druge prostore bomo pogosto prezračevali. 
 

5.  Za čiščenje prostorov in površin uporabljamo običajna čistila in detergente, čisti pa se jih na način in 
po postopku, ki sta vpeljana v zavodu. 
 

6. Pogosteje in skrbneje se čisti površine, ki se jih otroci in zaposleni dotikajo z rokami (kljuke,ograje, 
telefoni, tipkovnice, igrače ...).  
 

7. Do pridobitve natančnih navodil s strani Inštituta za zdravje se ustavi čiščenje zob učencev po kosilu 
in želiranje s strani patronažne službe. 

 
 

 
2. HITRA ZAZNAVA UČENCEV S PANDEMSKO GRIPO 

 
• Otroci, ki imajo bolezenske znake pandemske gripe, ostanejo doma 7 dni od pojava znakov bolezni 
oziroma dlje, če tako presodi izbrani zdravnik. 
 
• Če zbolijo v ustanovi, se takoj obvesti starše ali skrbnika, ki mora otroka odpeljati domov. Do takrat mora 
otrok počakati v posebnem prostoru, ločen od drugih otrok. Za ta namen bomo uporabili pisarno 
ravnateljice. Otroku bo zagotovljeno varstvo do prihoda staršev. 
 
• Starše bomo opozorili, da se o nadaljnjih ukrepih posvetujejo z otrokovim zdravnikom. 
 
• Če zboli samo en otrok iz iste družine, zdravi otroci iz gospodinjstva še naprej obiskujejo pouk. 
 
 



3. HITRA ZAZNAVA PANDEMSKE GRIPE PRI VZGOJITELJIH, UČITELJIH IN DRUGIH 
ZAPOSLENIH 
 

• Strokovni delavci in drugi zaposleni, ki imajo bolezenske znake pandemske gripe, ostanejo doma 7 dni 
od pojava znakov bolezni oziroma dlje, če tako presodi izbrani zdravnik. 
 
• Če zaposleni zbolijo na delovnem mestu, o tem obvestijo odgovorno osebo, omejijo stike z drugimi 
ljudmi in zapustijo delovno mesto. 
 
• Zaposleni, ki so bili v stiku z učencem zbolelim za pandemsko gripo ali zbolelo osebo v domačem okolju, 
nadaljujejo s svojim delom. 
 

4. PRILAGODITEV DELOVANJA OZIROMA ZAPIRANJE ŠOL 
 

Pouk bomo poskušali organizirati tako, da bodo motnje čim manjše. Organizirali bomo nadomeščanje, 
če bo zdravih otrok in učiteljev manj, bomo razrede združevali. Strokovno pomoč bomo iskali pri ustreznih 
institucijah, sproti glede na potek dogodkov in glede na predviden potek dogodkov. Sledili bomo  
navodilom MŠŠ. 
Zapiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov praviloma ni sorazmeren niti primeren preventivni ukrep za 
preprečevanje nastanka in širjenja bolezni, predvsem dokler je potek pandemske gripe pri večini primerov 
blag in je bolezen prisotna tudi izven kolektivov . 
Samo zaprtje šole, brez izvajanja drugih preventivnih ukrepov, običajno ni učinkovito, kajti otroci, ki niso v 
šoli, se družijo na drugih lokacijah, kjer so lahko še bolj izpostavljeni okužbi. Poleg tega bi zaradi zapiranja 
šol veliko staršev moralo ostati doma, kar bi pomembno prispevalo k že tako veliki odsotnosti z dela in 
izpadu zaposlenih. 
Pri odločitvi o zaprtju šole bomo dobro pretehtali vse prednosti in slabosti tega ukrepa predvsem z vidika 
zaščite in zdravja otrok. Sklep o zaprtju šole zaradi preprečevanja širjenja pandemske gripe bomo sprejeli 
na osnovi dogovora s pristojnimi javnozdravstvenimi službami. 
 
Povzeto po http://www.mss.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/55/6182/0d19cbcaa7/ 
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