
 

 
 
 
 
   

  

UKREPI VAROVANJA IN ZAŠČITE ZDRAVJA NA TŠC MARIBOR 
šolsko leto 2021/22 

 
Zaradi preprečevanja širitve COVID-19 je potrebno izvajati nekatere zaščitne ukrepe, še posebej 
zaradi dejstva, da je v šoli na malem prostoru veliko dijakov in zaposlenih. Predvideni obvezni ukrepi 
so: 

• Za varovanje svojega zdravja in zdravja drugih so odgovorni vsi udeleženci učno vzgojnega 
procesa. 

• V učilnicah, na hodnikih in sanitarijah so nameščena obvestila o varovanju zdravja in 
vzdrževanju higiene. 

• V šolo vstopajo samo zdrave osebe. 
• Dijaki, študenti in zaposleni v šolskih prostorih nosijo zaščitno masko. 
• Za zaščitne maske so dijaki in študenti odgovorni sami. 
• Dijaki imajo praviloma matične učilnice in jih ne zapuščajo. 
• V času glavnih odmorov se dijaki lahko zadržujejo pred šolo, pri čemer se držijo vseh 

priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja COVID-19 (razdalja, zaključene skupine...). 
• Uporabljajte najbližje stranišče. 
• Učilnice je potrebno vsako uro prezračiti. 
• Dijaki in študenti si redno umivajo roke in po potrebi uporabijo razkužila. 
• V učilnici računalnik uporablja praviloma samo učitelj. 
• Pred vstopom v specializirane učilnice, kjer dijaki in študenti uporabljajo računalnike, 

modele, orodja… si umijejo ali razkužijo roke, ko učilnico zapustijo jo je potrebno prezračiti. 
• Malica se izvaja po predpisanem razporedu. 
• Ko dijaki čakajo v vrsti za malico, vzdržujejo varnostno razdaljo in nosijo maske. 
• V jedilnici maske snamejo, izogibajo se tesnim stikom. 
• V telovadnici uporabljajo dodeljeno garderobo, ki se bo razkuževala. Pri pouku športne 

vzgoje dijaki ne nosijo mask. 
• V delavnicah pri praktičnem pouku, se za vsakim dijakom in študentom, ki dela na modelu 

le ta razkuži, če to ni možno, dijaki uporabljajo rokavice za enkratno uporabo. 
• Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo in po telefonu. 
• V primeru suma okužbe dijaki o tem obvestijo prisotnega učitelja, razrednika, svetovalno 

delavko ali pomočnika ravnatelja. Študenti obvestijo referat ali ravnatelja višje strokovne 
šole. 

• Zunanji obiskovalci lahko vstopajo v šolo, če izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, 
testirani). Ob vstopu v šolo podpišejo izjavo o izpolnjevanju tega pogoja. 
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