Aneks 1 k Protokolu za DIJAKE na
Srednji šoli za oblikovanje Maribor (SŠOM)
za šolsko leto 2021/2022
v času razmer povezanih s COVID-19
(november 2021)

1 ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE
OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID -19
V skladu z okrožnico MIZŠ-ja, številka: 603-1/2021/73, datum: 6. 11. 2021 in na podlagi seje
Vlade RS z dne 5. 11. 2021, ki je sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti,
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-cov-2 dijaki sledijo tem
navodilom.

2 NAVODILA ZA DIJAKE
•
•

Dijaki nosijo v šoli svojo masko;
v primeru poškodbe lahko pridejo po masko v tajništvo in nadaljujejo pouk;

•

dijaki se zberejo po skupinah (oddelkih) pred šolo, 15 min. pred začetkom prve ure na
svojem urniku;
za dijake, ki so v šoli že od 6≤ naprej, bomo organizirali osebo, ki bo izvedla isti postopek

•

kot v nadaljevanju;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dijaki se samotestirajo v ponedeljek, sredo in petek, ne glede na to, ali so prišli prejšnji
dan v dijaški dom;
na vhodu bosta učitelj njihove prve ure + 1 dodatni učitelj (torej vsaj 15. min pred
uro);
za zamudnike bo tudi dežurstvo;
dijaki morajo imeti s seboj teste, ki so jih do ponedeljka prevzeli v lekarnah;
če dijak testa nima, vstop v šolo ni dovoljen (torej ga pokaže na vhodu oz. potrdilo
PCT);
vsi dijaki na vhodu prejmejo list oz. knjižico, ki jo bodo morali imeti vedno s seboj;
dijaki, ki izpolnjujejo pogoj PCT, le-to dokazilo pokažejo in podatke tudi vpišejo v to
knjižico, nato se napotijo v učilnico;
dijaki, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja, gredo v jedilnico in tam opravijo samotest;
samoteste odvržejo v posebne zbiralnike;
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•
•
•
•
•
•

v knjižico zapišejo datum samotestiranja, rezultat, se podpišejo, zraven se podpiše
tudi učitelj, ko mu dijak rezultat testa pokaže;
dijaki z negativnim rezultatom nadaljujejo pot v učilnico;
dijaki s pozitivnim rezultatom odidejo domov in sledijo ustaljenim pravilom
obveščanja zdravnice oz. zdravstvenega doma za PCR test;
če je dijak s pozitivnim testom, ki uporablja javni prevoz, ga damo v poseben prostor,
da pride kdo po njega (če se nam bodo sorodniki odzvali);
kirurške maske ali maske FPP2 so obvezne za vse dijake in zaposlene ves čas pouka in
v odmorih;
dijaki lahko snamejo masko le v času obroka (ko jedo in pijejo) in ne, ko le posedajo v
jedilnici ali na hodnikih.

3 DIJAKI, KI ZAVRAČAJO NAVODILA V ZVEZI Z ODLOKOM IZ 1. ODSTAVKA
•
•
•
•
•

Dijak, ki že ob vstopu zavrača nošnjo mask, nima dovoljenja za vstop v šolo;
dijak, ki ne upošteva protokola in s tem tudi ne upošteva Šolskega reda, zapusti šolo;
dijak, ki ne upošteva Šolskega reda in Protokola (nošnja mask in zavračanje
samotestiranja), v šoli ne sme biti;
za dijaka, ki zavrača prej omenjena navodila, se ne izvaja pouka na daljavo;
z neupoštevanjem navodil se pospeši možnost zaprtja šol, ki ga lahko odredi inšpektor
in v skrajni sili tudi ravnatelj.

4 ŠOLSKI RED
Zaradi razmer povezanih s covid-19 je v Šolskem redu SŠOM zapisano, da se bo šolski red
prilagajal glede na priporočila in navodila MIZŠ in NIJZ, protokoli so del šolskega reda in
veljajo v času razmer povezanih s covid-19.

Pripravila: Nadja Jager Popović, ravnateljica
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