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1. UVOD
Za učinkovito preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno:
•

Poznati in upoštevati splošne higienske ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe;

•

Poznati in upoštevati zdravstvene omejitve;

•

Spremljati svoje zdravstveno stanje;

•

Zmanjševati stike med osebami;

•

Uporabljati osebno varovalno opremo;

•

Zagotavljati ustrezne bivalne pogoje z učinkovitim:

•

o

zračenjem,

o

čiščenjem in razkuževanjem;

Prilagoditi organizacijo pouka epidemiološkim razmeram.

Vsi, ki sodelujejo v procesu mature/poklicne mature in priprav nanjo, morajo dobro
poznati ukrepe za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 in jih dosledno udejanjati v praksi.

V nadaljevanju dokumenta podajamo izključno specifične navedbe v zvezi z izvedbo mature
in priprav nanjo.

Glede vsega ostalega (področja: Splošni higienski ukrepi, Zdravstvene omejitve, Spremljanje
zdravstvenega stanja, Zmanjševanje stikov med osebami, Osebna varovalna oprema,
Zračenje prostorov, Čiščenje prostorov, Šolska kuhinja) svetujemo smiselno upoštevanje
poglavij iz dokumenta Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za
preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 dostopnega v sklopu Osnovne šole na spletnem mestu
https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje.
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2.

HIGENSKA PRIPOROČILA ZA OBDOBJE PRIPRAV NA MATURO

VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V UČILNICO
Dijaki naj bodo pred ponovnim prihodom v šolo po e-pošti ali na drug preverjen način, s
katerim s konkretnim dijakom komunicira razrednik, obveščeni o organizaciji pouka, npr.:
-o učilnici, v kateri bodo imeli v tem času pouk/priprave na maturo, ter kako bodo
razpoložljivi sedeži označeni;
-o pravilih ravnanja v šoli v času epidemije COVID-19 (npr. glede lokacij/možnosti za
razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, hoje po označenih
koridorjih, postopkov pred vstopom v razred, ne druženja oz. vzdrževanja distance
pri tem, ne posojanja stvari, ravnanju z garderobo, glede režima pri obiskovanju WCja, glede malice…);
-o navodilih za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-virusom-sars-cov-2019) in vsebino vseh infografik na to temo (umivanje rok,
higiena kašlja…);
-o tem, kaj naj prinesejo s seboj (npr. šolske potrebščine, voda v plastenkah,
eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo…);
-o uporabi mask.
Dijaki naj bodo hkrati seznanjeni, da je ob pouku v živo tveganje za prenos okužbe z virusom
SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko
oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le z ustrezno zaščito
na zadostni razdalji.
Zaposleni, dijaki in obiskovalci vstopajo v šolski objekt z masko. Priporočamo, da zaposleni in
dijaki v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, dijaki skladno s priporočili za uporabo
mask: https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov2).
Priporočamo, da dijaki v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 2 metrsko
medosebno razdaljo. Šola naj, glede na možnosti, uporabi več vhodov in naj organizacijo
prihajanja in odhajanja v šolo opredeli v hišnem redu. Svetujemo, da pripravijo talne
označbe za vzdrževanje želene, 2 metrske, medosebne razdalje. Predlagamo tudi talno
označitev tako imenovanih koridorjev, na hodnikih in v učilnicah, da se lahko ves čas ohranja
primerno razdaljo.
Podajalniki razkužil/razkužila naj bodo nameščena na več dostopnih mestih šole, tudi na več
mestih v avli oz. na hodnikih. Prav tako naj bodo na več vidnih mestih izobešene infografike1

1

Umivanje rok:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
Higiena kašlja: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
Pravilna namestitev maske:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
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s splošnimi higienskimi ukrepi. Odsvetujemo zadrževanje v skupinah oz. druženje izven
matične učne skupine.
Priporočamo, da je v času prihodov v šolo pri vhodu in na vsakem hodniku odrasla oseba, ki
skrbi, da se ukrepi izvajajo. Enako svetujemo tudi za čas odmorov.

UČILNICA
V obdobju, ko se del razredov izobražuje na daljavo, svetujemo, da se za pouk izbere
največje učilnice (večji volumen zraka omogoča večjo razredčitev mikroorganizmov v zraku).
Izbrane učilnice naj omogočajo doseganje zadostne medosebne razdalje (vsaj 1,5 oz. 2
metra). Če se le da, naj učilnice ne bodo skupaj (manj srečevanja v sanitarijah in
garderobah).
Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti. Redno zračenje učilnic
svetujemo tudi ves čas izvajanja pouka, v skladu z načrtom prezračevanja. Še boljše je, če je
seveda možno, da se učilnice in ostali prostori zračijo ves čas.
Vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke.
V vsaki učilnici naj bo razkužilo za roke in po možnosti izobešen plakat s splošnimi
higienskimi priporočili in ostale infografike.
Pouk naj poteka v primerno velikih učilnicah, možno je uporabiti tudi večje prostore kot so
npr. predavalnice ali manjše dvorane. Število oseb v učilnici naj bo čim manjše. Odvisno je
tudi od velikosti prostora, upoštevati je potrebno zagotavljanje primerne medosebne
razdalje, vsaj 1,5 oz. 2 metra.
Za vzdrževanje ustrezne higiene rok naj se po možnosti uporabljajo učilnice z umivalnikom,
ki naj bo opremljen z milom in brisačkami za enkratno uporabo ter košem za odpadke.
Vsakemu razredu oziroma učni skupini naj bo dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje
potekalo čim več pouka. Po možnosti naj jim bodo določeni tudi sanitarni prostori, ki jih
lahko ta razred oz. skupina dijakov uporablja.
Priporočamo, da je čim manj prehajanja dijakov iz ene v drugo učilnico. Prav tako
priporočamo, daj se čim manj spreminja dodeljeni sedežni red.
Predlagamo, da računalnik v učilnici uporablja zgolj profesor.
Če je potrebna uporaba računalniške učilnice ali laboratorija oziroma specialnih delavnic,
priporočamo, da tudi tam zagotavljate ustrezno razdaljo med dijaki in da posamezen dijak
ostaja zgolj na enem računalniku oziroma delovnem mestu.
Svetujemo, da vse površine, ki se jih dijaki dotikajo (npr. tipkovnica, miška, miza oziroma
delovna površina, laboratorijski pribor…) po uporabi razkužite/očistite, skladno z naravo
materialov oziroma tehničnimi navodili v kolikor gre za naprave.
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Za specialne učilnice in šolske delavnice priporočamo izvajanje zaščitnih ukrepov in uporabo
osebne varovalne opreme (OVO) iz delovnega okolja. Priporočamo posvetovanje s
specialistom medicine dela, prometa in športa (MDPŠ). V tej zvezi svetujemo, da je uporaba
delovnih mest vnaprej planirana, naj bodo na zadostni razdalji. Vnaprej naj bo pripravljena
tudi oprema (npr. laboratorijska steklovina) za posamezno delovno mesto, vključno z
ustrezno količino kemikalij, ki jih pri delu potrebuje en dijak.
Svetujemo, da hkrati s specifičnimi priporočili za laboratorije/delavnice smiselno upoštevate
tudi vse zaščitne ukrepe, ki veljajo za šole (prisotnost zgolj zdravih oseb, higiena rok in kašlja,
zagotavljanje ustrezne medosebne razdalje, učinkovito zračenje prostorov skladno z
načrtom prezračevanja itd.). Glede prej omenjenega (področja: Splošni higienski ukrepi,
Zdravstvene omejitve, Spremljanje zdravstvenega stanja, Zmanjševanje stikov med osebami,
Osebna varovalna oprema, Zračenje prostorov, Čiščenje prostorov) svetujemo smiselno
upoštevanje poglavij iz dokumenta Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v
osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 dostopnega v sklopu Osnovne šole na
spletnem mestu https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje.
Svetujemo, da si dijaki šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo ne
izposojajo.

TELOVADNICE
Za vzdrževanje gibalnih sposobnosti dijakov svetujemo, da se v urnik priprav na maturo
umesti aktivne odmore in ure telesne vzgoje.
Priporočamo, da se telesne vzgoje izvaja čim več, kolikor se le da, po možnosti na prostem.
Pri izvajanju telesne vzgoje v zaprtih prostorih posvečamo posebno skrb učinkovitemu
zračenju, svetujemo da se prostori zračijo ves čas oziroma v skladu z načrtom prezračevanja.
Pouk športa v športni dvorani oz. telovadnici naj poteka brez mešanja dijakov iz različnih
učnih skupin/oddelkov. H garderobnim omaricam hkrati prihajajo le dijaki posameznih
oddelkov. Garderobe in površine v telovadnici, ki se jih osebe pogosto dotikajo z rokami, je
potrebno za vsako skupino očistiti in razkužiti. Telovadijo naj dijaki iz vsakega oddelka sami,
ne združeni z drugimi oddelki. Po zaključeni šolski uri naj sledi temeljito zračenje in čiščenje
površin, ki se jih najbolj dotikajo.

GLASBENA IN PLESNA DEJAVOST
Glede na spreminjajočo situacijo v Evropi bodo nekatere umetniške šole letos izvedle
preskuse na osnovi prejetih posnetkov. S stališča preprečevanja okužb je to zaželeno.
Če to ni možno priporočamo nastop posameznega dijaka oziroma dijakinje. Na vaje oziroma
eventualno snemanje v šolo naj pridejo le tisti, ki ne morejo vaditi/snemati doma (v
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»domačem mehurčku«). Osnovni pogoj pa je, da so zdravi in upoštevajo ukrepe za
preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2.
Možno je izvajanje vseh vaj, pri katerih je možno upoštevati ukrepe za preprečevanje
okužbe s SARS-CoV-2. V primeru dvomov priporočamo, da se posvetujete s specialistom
MDPŠ, ki pozna delovne procese glasbenikov in plesalcev.
Pred začetkom vaj naj si dijak umije ali razkuži roke. Urnik naj bo prilagojen tako, da se dijaki
ne srečujejo in je med vajami čas za čiščenje/razkuževanje površin, ki se jih dotika več oseb
(npr. instrument, metronom, baletni drog, stojalo za note…) in intenzivno zračenje. Zračenje
je izjemnega pomena, saj je vse več dokazov, da delci z virusi dolgo lebdijo v zraku in lahko
po zraku potujejo. Priporočamo zračenje kot je opisano v prej omenjenem dokumentu za
šole (Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje
širjenja SARS-CoV-2), pri pouku pihal in trobil in večji telesni aktivnosti pa naj bo zračenje
pogostejše (na 15 minut) oziroma v skladu z načrtom prezračevanja. Dodatno opozarjamo
na temeljito zračenje, zlasti po uri, saj je posebno pri igranju nekaterih glasbil in po telesnem
naporu možnost izločanja potencialno kužnih delcev v zrak večja.
V primeru snemanja naj si osebe pred začetkom umijejo ali razkužijo roke, po snemanju naj
se očistijo oz. razkužijo vse površine, ki se jih dotika več ljudi (stikala, kljuke, predvajalnik
glasbe, baletni drog…). Če je le možno, naj se dijak posname sam. Če to ni možno naj
snemalec ohranja čim večjo razdaljo (najmanj 3 metre) in nosi masko. Pri vzdrževanju
razdalje si lahko s snemalcem pomagata s talnimi oznakami.
Ponovno opozarjamo na temeljito zračenje, zlasti po snemanju, saj je pri telesnem naporu
dihanje intenzivnejše in s tem tudi izločanje potencialno kužnih delcev v zrak.

ZBORNICA, KABINETI
Videokonference in komunikacija po telefonu naj imajo prednost pred klasičnimi sestanki.
Združevanju osebja v enem prostoru se, v največji možni meri, izogibajte (npr. pisanje
priprav in popravljanje testov v obliki dela od doma).
Priporočamo kar najmanjše možno število hkrati prisotnih oseb v zbornici in kabinetih
(zagotovljena naj bo medosebna razdalja vsaj 1,5 oz. 2 metra v vseh smereh), zračenje naj
bo intenzivno oz. skladno z načrtom prezračevanja.

ODMORI, ŠOLSKA MALICA
Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne zapuščajo učilnic.
Priporočamo, da po vsaki uri, v času intenzivnega zračenja, in prvih pet minut odmora za
malico, dijaki ob svoji mizi stoje naredijo nekaj gibalnih oziroma razteznih vaj.
Šolska prehrana naj bo organizirana skladno z lokalnimi možnostmi. Podrobneje na:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prehrana_v_vrtcih_in_solah_in_covid_
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dopolnitev_november_2020.pdf. Pred in po končanem hranjenju naj si umijejo roke z vodo
in milom.
Dijake naj se spodbuja k rednemu in pravilnemu umivanju rok (npr. po kihanju, kašljanju,
pred in po malici itd.) in upoštevanju ostalih higienskih ukrepov (npr. s kratkimi
prezentacijami, infografikami itd.).

DELITEV IN POBIRANJE GRADIVA
Morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom deli in pobira profesor, ki si je pred in po tem
umil ali razkužil roke.
Vrnjene/oddane pisne izdelke naj profesor pred popravljanjem vsaj 1 dan 2 hrani na varnem
mestu. Nasvet temelji na preživetju virusa na različnih površinah, razvidno iz opombe 2.
Svetujemo, da tudi ravnanje z ostalim gradivom, vključno s knjižničnim gradivom, z
namenom preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 smiselno priredite skladno z navodilom
za knjižnice, dosegljivo tu:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf.

SANITARNI PROSTORI
Zagotavljati je potrebno, da so sanitarni prostori ves čas ustrezno prezračeni, skladno z
načrtom prezračevanja. Tudi v predprostoru sanitarij svetujemo talne označbe za
zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata naj učenci po možnosti odpirajo s
komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. Vedno naj bodo na voljo milo in papirnate
brisačke. Sušilniki rok so z namenom preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 odsvetovani.
Razredniki naj učence seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah.
Predlagamo, da v sanitarijah namestite infografiko z nasveti o umivanju rok, ki so dosegljivi
na povezavi: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.
Priporočamo, da se skušate izogibati zastojem na poti v in iz stranišča.
Glede urejenosti in uporabe sanitarij za zaposlene naj se smiselno upoštevajo priporočila, ki
veljajo za ureditev sanitarnih prostorov za učence.

2

Glede na podatke iz literature na osnovi laboratorijskih raziskav novi koronavirus SARS-CoV-2 na
tiskarskem in tekstilnem papirju preživi 3 ure, na kartonu 24 ur, na gladkih površinah kot so steklo in
bankovci 4 dni, gladkih površinah kot sta jeklo in plastika 7 dni.
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ODHOD DOMOV
Po končanem pouku naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 2
metrsko medosebno razdaljo. Priporočamo, da je tudi v tem delu dneva pri vhodu ter na
hodnikih prisotna odrasla oseba, ki skrbi, da se ukrepi spoštujejo.

3. HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA OBDOBJE IZVAJANJA MATURE POSEBNOSTI
Izpostavljene so samo posebnosti, ki veljajo za čas opravljanja mature. Priporočamo, da se
ostali ukrepi izvajajo tako, kot je opisano v predhodnem poglavju o obdobju priprav na
maturo oziroma s smiselno prilagoditvijo poglavij iz dokumenta Poostrena higienska
priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-.

POSEBNOSTI K POGLAVJU: ZDRAVSTVENE OMEJITVE
(Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARSCoV-2 /Osebje in učenci, sklop Osnovna šola na: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje).

Za dijake iz skupine rizičnih oseb, ki so zaradi tega priprave na maturo opravljali na daljavo,
je o udeležbi na maturi priporočljiv posvet z lečečim zdravnikom. Možna rešitev zanje je, da
maturo pišejo v ločeni učilnici/kabinetu ali pa da maturo opravljajo v naslednjem roku.
Ti dijaki naj bodo hkrati z gradivi v zvezi z maturo, predhodno obveščeni o vseh postopkih v
zvezi s preprečevanjem okužbe s koronavirusom (kar so njihovi sošolci, ki so se udeležili
priprav na maturo, prejeli pred pričetkom priprav).

POSEBNOSTI K SEGMENTU: VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN UČILNICO
-Dijaki naj bodo predhodno obveščeni o vseh postopkih v zvezi z maturo.
Prav tako naj že prej po e-pošti prejmejo vse potrebne informacije: čas prihoda in vstopa v
stavbo, številko učilnice, nadstropje in sedežni red ter naj bodo seznanjeni, da ne smejo
imeti telefona v prostoru, kjer poteka matura.
Priporočamo, da so za informacije o maturi na voljo tudi možnosti telefonskega pogovora
pred maturo in informacije na spletnih straneh šole.
S seboj naj dijaki prinesejo, npr.:
 pisalo in rezervno pisalo (ker naj si predmetov ne posojajo zaradi možnosti prenosa
okužbe);
 razkužilo za roke;
 steklenico s pitno vodo in prigrizke.
Priporočamo, da se telefonov in drugih elektronskih naprav ne pobira, zaradi večje možnosti
prenosa virusa pri pobiranju in delitvi telefonov.
-Če je mogoče, naj bodo vrata izpitnih prostorov odprta do začetka izpita, tako da je čim
manj dotikov kljuke.

Stran 9 od 12

POSEBNOSTI K POGLAVJU: POTEK DELA V ŠOLI V ČASU PRIPRAV NA MATURO
Pred začetkom pisanja izpitov je potrebno prostore temeljito prezračiti.
Vse prostore je treba temeljito prezračiti med posameznimi sklopi mature in tudi pogosteje,
skladno s priporočili oz. z načrtom prezračevanja.
Garderobni prostori
V izogib nastanku gneče v posamezni garderobi in glede na to da v času opravljanja mature v
šolski stavbi ni drugih dijakov priporočamo razporeditev po več garderobah oziroma časovni
zamik pri uporabi posamezne garderobe - tako da je hkratno število uporabnikov na
posamezno garderobo čim nižje.
Učilnica
Naj bo urejena tako, da je omogočen razmik 1,5 do 2 metra med dijaki in profesorji, urejen
naj bo tudi koridor, ki omogoča odhod in vračanje iz stranišča.
Ob vstopu dijake nadzorni profesor s primerne razdalje usmeri na njihovo mesto (sedežni
red).
Osebne izkaznice naj bodo na robu mize, da je omogočen vpogled s primerne razdalje.

Delitev gradiva/izpitnih pol
Naj bo izvedena pred začetkom pisanja, deli naj jih oseba, ki si je pred tem umila ali razkužila
roke.
Pobiranje gradiva/izpitnih pol
Po zaključku izpita dijaki gradivo/izpitne pole pustijo na robu mize. Profesor jih pobere in
vloži v namensko ovojnico. Pred in po tem si umije ali razkuži roke.
Uporaba stranišč
Biti morajo lahko dostopna, v skladu z merilom vzdrževanja oddaljenosti.
Oseba, ki dijaka spremlja na stranišče, naj sledi v ustrezni razdalji.
Vsi sanitarni prostori morajo biti povsod opremljeni z dovolj mila in papirnatih brisač.
Zapuščanje šole
Naj poteka postopoma, da se lahko vzdržuje primerna razdalja (npr. pomagajo lahko redarji
na hodnikih).
Po zaključku izpita
Zračenje-skladno z načrtom prezračevanja; čiščenje/razkuževanje prostorov.
Pregledovanje in ocenjevanje izpitnih pol na maturi
V kolikor je postopek enak, se ravnamo po nasvetu iz predhodnega segmenta Delitev in
pobiranje gradiv.

Stran 10 od 12

4. MATERIALI NA SPLETNI STRANI NIJZ
V pomoč so vam lahko materiali na spletni strani NIJZ:
Vzgoja in izobraževanje v šolskem/študijskem letu 2020/2021:
https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje
Priporočila za izvajanje posameznih dejavnosti
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
Ostali materiali:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva
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