HIGIENSKI UKREPI V DIJAŠKEM DOMU NOVA GORICA
V ČASU TVEGANJA OKUŽBE S KORONAVIRUSOM SARS-COV-2
Za obvladovanje tveganja in preventivno zaščito vseh uporabnikov (dijaki, študentje) in zaposlenih je
potrebno zagotoviti primerne pogoje ter doseči dosledno izvajanje vseh higienskih ukrepov.
HIGIENSKI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA SO POGOSTO IN TEMELJITO UMIVANJE ROK,
HIGIENA KAŠLJA, NOŠNJA ZAŠČITNIH MASK IN VZDRŽEVANJE SOCIALNE RAZDALJE DO DRUGIH.
Ukrepi so sprejeti na podlagi sledečih predpisov:
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2,
- Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem
šolstvu,
- Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
za učence in dijake.
Za posameznike, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja in ne izpolnjujejo pogoja
prebolevnosti oziroma cepljenosti, je testiranje na virus SARS-CoV-2 obvezno.
Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno- izobraževalnih
zavodov in so starejše od 15 let.
Nošenje zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju je obvezno v vseh zaprtih javnih krajih oziroma
prostorih, med katere se šteje tudi dijaški dom. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in
zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne
razdalje.
SAMOTESTIRANJE DIJAKOV S HITRIM ANTIGENSKIM TESTOM:
- Dijaki srednjih šol samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu.
- Samotestiranje je brezplačno.
- Dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijak oziroma njegovi starši ali
zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali
potrdila o vpisu.
- Samotestiranja ne izvajajo dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka
simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od
vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.
- Pozitivni rezultat samotestiranja:
 Dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega
osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno
službo v kraju bivanja.
 Izbrani osebni zdravnik (ali dežurna služba) dijaka napoti na testiranje s testom PCR
 Do prejema rezultata testa PCR dijak ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
 O pozitivnem rezultatu testa PCR dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki
obvestijo ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti
ravnatelj (svetovalna služba oz. matični vzgojitelj) in izbranega osebnega zdravnika, v
primeru njegove odsotnosti pa dežurno službo.
 V primeru negativnega rezultata testa PCR se dijak lahko udeleži pouka oziroma rednega
izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.

RAVNANJE RAVNATELJA OB SUMU ALI POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 V
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU:
Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu
ravnatelj ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki urejajo ravnanje
vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte dijaka
ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ravnatelj oziroma
oseba, ki jo pooblasti, obvesti prepoznane kontakte dijaka in spremlja epidemiološko situacijo v
vzgojno-izobraževalnem zavodu. (https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje)

DRUGA DOMSKA PRAVILA:
- Dijaki, študenti, zaposleni in ostali v dom vstopajo posamično in pri tem ohranjajo 1,5 – 2 metrsko
medsebojno razdaljo ter si ob vstopu v dom obvezno razkužijo roke. Razkužilo se nahaja v avli ob
vhodu v dom. Osebe starejše od 15 let morajo na recepciji predložiti dokazilo o izpolnjevanju
pogoja PCT.
- Dijaki v vseh prostorih dijaškega doma uporabljajo masko, razen v svoji sobi in vzdržujejo potrebno
medosebno razdaljo.
- Dijaki so nastanjeni po dva v sobo. Obiski po sobah niso dovoljeni.
- V učilnicah, knjižnici, čajnih kuhinjah in ostalih skupnih prostorih se lahko nahaja po več dijakov le,
če je zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 1,5 metra in dijaki nosijo masko.
- Dijaki redno praznijo koše za smeti v sobah in ločujejo odpadke.
- Dijaki in zaposleni zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračijo, vsaj enkrat na uro (na stežaj
odprta okna).
- Dijaki se posamično lahko zadržujejo v prostorih doma in na zunanjih igriščih, v družbi ostalih pa
pod pogojem, da ohranjajo razdaljo 1,5 – 2 metra.
- V skupnih sanitarnih prostorih je prav tako potrebno vzdrževanje varnostne razdalje.
- V domski jedilnici velja režim v skladu z navodili NIJZ.
- V kolikor ima dijak morebitne alergije, prosimo, da starši na to opozorijo matičnega vzgojitelja ob
nastanitvi v dijaški dom.
- Vsa ostala pravila v dijaškem domu ostajajo kot so zapisana v Pravilih bivanja v Dijaškem domu
Nova Gorica in so objavljena na spletni strani dijaškega doma.

Ta pravila veljajo dokler so v veljavi ukrepi za preprečitev širjenja bolezni Covid-19.
V primer novih navodil in priporočil NIJZ se bodo pravila sproti dopolnjevala in bodo o spremembah
informirani dijaki, starši in zaposleni v dijaškem domu.
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