
PROTOKOL  
ZA ČAS SPROŠČANJA UKREPOV COVID-19 GLEDE IZVAJANJA POUKA IN PREHRANE 

V OŠ Loka Črnomelj, za učence od 4. do 9. razreda 

Za zaščito, tako učencev kot učiteljev in ostalega osebja v šoli, pred okužbo s 

SARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči 

dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov:  

 V šoli se izvaja samo obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. 

 Učenci 7., 8. in 9. razredov v šolo vstopate na novem vhodu, učenci 4., 5. in 6. 

razredov pa na starem vhodu.  

 Učenci 4. in 5. razredov počakate na učitelja v jedilnici. 

 VSTOPATE POSAMIČNO, upoštevajte medsebojno razdaljo vsaj 1,5m in 

obvezno imejte na obrazu ZAŠČITNO MASKO.  

 V svoji garderobi se preobujete v copate. 

 V šolo pridete 5 minut pred poukom in jo po pouku čim prej zapustite.  

 V primeru, da pridete z avtobusom prej, počakajte v jedilnici.  

 Pouk se izvaja v matičnih učilnicah, kjer sedite na istem stolu ves čas pouka. V 

razredu je uporaba maske zaželena, ni pa obvezna. 

 Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščate učilnic. 

Razred zapuščate samo v primeru odhoda na WC. Ko zapustite matični razred, 

morate obvezno nadeti masko. V ostale učilnice ne smete vstopati. 

 Vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov 

kljuke.  

 Šolske potrebščine nosite s sabo, doma jih odlagajte ločeno od drugih 

predmetov in stvari.  

 Ne dotikajte se sošolcev in ne posojajte/izmenjujte si stvari. 

 Učitelj prezrači učilnico med uro, obvezno pa med odmorom. Imejte s sabo 

dodatna oblačila. 

 Snažilke bodo tudi dopoldne večkrat razkužile kljuke, stikala, ograje … 

 Obvezno za vse učence je redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. V 

primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim 

razkužilom za roke. Umivanje ali razkuževanje rok priporočamo po vsakem 

prijemanju kljuk (npr. vstopanje v učilnice, pri odhodu iz stranišča), ograje 

stopnišča ali po dotikanju drugih površin. Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in 

ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

 Prepovedano je zbiranje v skupinah, na celotnem območju šole. 

  Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si 

pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji 

del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite med odpadke in si nato 

umijte roke z milom in vodo. 



 V razredu ponovite pravilno rabo mask. 

 Zasebna raba bidonov/stekleničk je možna pod pogojem, da za njihovo 

higiensko vzdrževanje poskrbite doma. Medsebojno izmenjevanje 

bidonov/stekleničk med uporabniki ni dopustno/varno. 

 MALICA 

o  Učenci jo zaužijejo v matičnem razredu, tudi za učence, ki bodo 

prihajali od ur športa. Pred hranjenjem je treba klopi / mize očistiti. V 

vsakem razredu je na  voljo opremljen umivalnik in/ali razkužilo. Skupaj  

z obrokom učenci prejmete tudi papirnat prtiček, na katerega odložite 

malico.   

o Po malico gredo reditelji, z maskami in DOBRO UMITIMI rokami. 

o Hrano razdeli učitelj ali reditelj, ki si je pred razdeljevanjem umil roke, 

od klopi do klopi.  V kolikor sistem »enoporcijskega« razdeljevanja (npr. 

na krožnik, na pladenj) v kuhinji ni izvedljiv, se lahko, če gre samo za 

delitev npr. sira, kruha, napitka, sadja iz skupne posode,  v skladu z 

veljavnimi higienskimi ukrepi (umite/razkužene roke, nošenje mask) 

pristopi k učencu, ki sedi na svojem mestu in se mu iz skupne posode 

individualno odmeri hrano s pomočjo prijemalk/vilic/prtička ter nalije 

napitek iz vrča v skodelico.  

o V trenutnih razmerah ni dopustno, da bi posamezniki sami posegali po 

živilih iz skupne posode (npr. po sadju iz iste posode). 

 

o Po malici naj reditelj odnese polne koše porabljenih brisačk in serviet na 

zbirno mesto, ki se nahaja pod stopniščem pri predavalnici.  

 KOSILO 

o Vsi učenci si morajo pred vstopom v jedilnico v razredu umiti roke. Ko 

zapuščajo jedilnico, si roke razkužijo pri izhodu iz jedilnice.  

o Tudi v jedilnici je obvezno upoštevanje primerne medsebojne razdalje.  

o Določeno bo največje število oseb, ki se lahko istočasno nahajajo v 

jedilnici. Določene bodo mize za posamezne razrede.  

o Učenci iz enega razreda oz. učne skupine, ki imajo v šoli kosilo, naj 

gredo na kosilo skupaj.  Vedno se usedete le na eno stran mize (ne 

sedite drug proti drugemu). 

 Učenci »nevozači« po kosilu odidete domov. Učenci vozači se vrnete v svoj 

matični razred, kjer počakate na razvoz. Praviloma učitelj, ki je imel zadnjo uro 

v razredu, počaka z njimi do 2. razvoza (3. razvoza ne bo). 

 

  


