Pravila za zagotavljanje kontinuiranega dela v dijaškem
domu v času koronavirusa

V novem šolskem letu ob prihodu dijakov v dom veljajo v dijaškem domu posebna pravila, ki
zagotavljajo čim manj neposrednih kontaktov med dijaki in zaposlenimi. Dosledno se izvajajo
tudi vsi ostali ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom.

I. DOMSKA PRAVILA
1. Namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v domu













Dijake se nastani v sobe na osnovi priporočil in modelov MIZŠ in NIJZ.
Učenje poteka v sobah in ali v učilnici ob upoštevanju varnostne razdalje in omejenega
števila dijakov hkrati v učilnici (učne ure razdeljene na dva dela).
Skupni prostori se uporabljajo ob upoštevanju priporočil in po urniku, ki ga določijo
vzgojitelji.
Dijake se pozove, da sobe pogosto zračijo in sproti čistijo.
Odpadke dijak ločuje in jih sam odnaša v ločevalne zabojnike.
Obiski v sobah niso dovoljeni.
Podaljšani izhodi niso možni (izjeme določi matični vzgojitelj).
V domu potekajo interesne dejavnosti v manjših skupinah in ob upoštevanju varnostnih
priporočil.
Dijaki se lahko zadržujejo na zunanjih površinah (priporočljivo v čim večji meri), vendar
morajo upoštevati varnostno razdaljo.
Maske si dijaki priskrbijo sami; za tiste, ki jih nimajo, jim zagotovimo v domu.
Vzgojitelji vstopajo v dijaške sobe z uporabo maske.
Delo med dijaki in vzgojitelji poteka na primerni razdalji. Vzgojitelj in dijak pri bližjem
kontaktu od priporočljive razdalje nosita masko.

2. Uporaba skupnih sanitarnih prostorov





V sanitarne prostore lahko vstopi hkrati samo en dijak. Pred vstopom v sanitarije zato
najprej preveri ali so že zasedene. Če so zasedene počaka v vrsti pred sanitarijami ali
pride kasneje.
Pred in po uporabi sanitarij si dijak umije in razkuži roke.
Milo in papirne brisače so v sanitarijah vedno na razpolago.

3. Prehranjevanje v domu


Dijaki pred vstopom v jedilnico obvezno operejo roke v umivalnici pred jedilnico, ter si
razkužijo roke pred prevzemom hrane. Dijaki v času prevzema hrane pa vse do mize, kjer
bodo jedili, uporabljajo masko.









Dijaki pred razdelilnico hrane stojijo v vrsti tako, da upoštevajo varnostno razdaljo
(1,5m). v kolikor je jedilnica polna in je pred jedilnico vrsta, dijak počaka oziroma pride
kasneje.
Prehrano na liniji deli kuhinjsko osebje in pri tem obvezno uporablja masko in rokavice
ter si razkužujejo roke.
Obvezna uporaba maske velja tudi za dijake in ostale zaposlene, ki se prehranjujejo v
domu.
V jedilnici sedita pri vsaki mizi največ dva abonenta.
Po jedi dijaki zapustijo jedilnico, da omogočijo prevzem hrane drugim dijakom (ne
posedajo po nepotrebnem v jedilnici).
Pri vhodu v jedilnico se uvede dežurstvo zaposlenih, ki skrbi za dosledno spoštovanje
ukrepov.

II DRUGI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM

Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom še vedno veljajo pravila in navodila:
 izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi in se držimo varnostne razdalje (1,5m);
 ne dotikamo se oči, nosu in ust;
 upoštevamo pravila higiene kašlja;
 redno si umivamo roke z milom in vodo;
 v primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
Čistilke v domu redno čistijo in razkužujejo predmete in površine, ki se jih pogosto
dotikamo (kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe
umivalnikov, električna stikala).
V primeru, da kdorkoli od zaposlenih ali dijakov zboli z znaki akutne okužbe dihal
(vročina 38oC, kašelj, težko dihanje)se izvedejo naslednji obvezni ukrepi:
 takoj obvesti vzgojitelja oziroma ravnatelja;
 se umakne v ločen prostor, ki je v domu določen za karanteno;
 se po telefonu posvetuje z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik) od
katerega bo prejel navodila o nadaljnjih ukrepih.

Ta pravila veljajo dokler ne bo Vlada Republike Slovenije in resorno ministrstvo
odredilo drugačen model dela.
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