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Priporočila v zvezi z ravnanjem v prostorih in šolskem okolišu Ljudske univerze Koper v 

času epidemije COVID-19 

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi 
obnašanja ter prilagoditvah. Ob ponovnem prihodu k pouku je tveganje za prenos okužbe z virusom 
večje. 
 

- Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. 

- Udeleženci, ki spadajo med rizične skupine, so dolžni sami obvestiti o tem organizatorja, da 

jim ta po zmožnostih omogoči nadaljevanje in zaključevanje šolanja. Glede tega se 

posvetujejo z osebnim zdravnikom.  

- Zdravi udeleženci, ki bodo vstopali v prostore Ljudske univerze Koper (v nadaljevanju ljudske 

univerze), morajo podpisati izjavo, da so zdravi oz. jo zanje podpišejo skrbniki, če ti niso 

polnoletni. Podpisano in izpolnjeno izjavo slikajo in pošljejo po e-pošti organizatorju. 

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 

• Učitelj zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezrači po vsaki uri ali izpitnem sklopu. 
• Razen dijakov in strokovnih delavcev šole v objekt šole ne vstopa nihče, eventualno najavljena 
oseba pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno masko. 
• Govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/udeleženci opravijo po telefonu ali preko 
računalniške povezave. 
• Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, uporabimo namensko razkužilo za roke.  
• Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po 
dotikanju drugih površin. 
• Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 
• Upoštevajmo  priporočeno medosebno razdaljo (1,5 do 2 metra). 
• Odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju šole oziroma dijaškega 
doma. 
• Upoštevanje pravilne higiene kašlja. 
 
PRIHOD V ŠOLO 
Priporoča se peš hoja, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja!). 
 
S seboj imejte: dve pisali (posojanje je odsvetovano), šolske potrebščine, dodatno oblačilo zaradi 
zračenja, pijačo. 
 
Učitelj ali zaposleni LU bo odprl vhodna vrata 2 minuti pred predvidenim pričetkom pouka, zato 
prihajamo k pouku ali izpitu točno. 
 
 
POTEK POUKA / IZPITA 

- Pouk bo potekal v manjših učnih skupinah – do 15 oseb. 

- Ob vstopu v šolo si razkužimo roke. 

- Ves čas mora biti razdalja med udeleženci 1,5 do 2 metra. 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_proporocila_za_srednje_sole_in_dijaske_domove.pdf
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- V objekt šole vstopamo in ves čas (dokler se ne usedemo na svoje mesto) nosimo masko. 

- V učilnicah se usedete na označena mesta. 

- Vrata učilnice, okna in luči odpira in zapira učitelj. Po nepotrebnem se ne dotikate kljuk ali 
stikal. 

- Ko se usedemo na svoje mesto v učilnici, lahko masko snamemo. 

- V primeru, da se nam kdo približa na manj kot 1,5 m, si masko ponovno nadenemo. 

- Gradiva deli in pobira učitelj, sami ne vstajate in hodite po razredu. 

- Ko odidemo iz učilnice, si ponovno nadenemo masko in ves čas držimo razdaljo 1,5 m (tudi, 
ko gremo v sanitarije). 

- Med odmori ne zapuščamo učilnice.  

- Po pouku posamično (eden po eden) na priporočeni razdalji zapustimo učilnico in stavbo 
šole. 

- V stavbi se ne zadržujemo pred ali po pouku. 

- V primeru, da želimo razgovor s svetovalcem, učiteljem, organizatorjem ali vodjo, se moramo 
predhodno najaviti. 

 
Vsaka učna skupina bo prejela še posebna navodila glede učilnice in morebitnih drugih potrebščin. 
 
V PRIMERU, DA SE SLABO POČUTITE, KAŠLJATE ALI IMATE POVIŠANO TELESNO TEMPERATURO MED 
POUKOM, OBVESTITE UČITELJA, KI VAM BO DAL NADALJNJA NAVODILA. 
 
PRILOGE: 
• Izjava pred vstopom v šolo. 
• Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake 
• Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecite 
v-sirjenja.pdf 
• Umivanje rok: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_ 
zdravstveni-delavci.pdf 
• Higiena kašlja: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienakaslja_ 
0.pdf 
• Pravilna namestitev obrazne maske: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 
 
Dokument je pripravljen skladno s priporočili za pripravo na maturo, obdobje mature in bivanje v 
dijaškem domu v času epidemije covid-19. 
 
Kolektiv Ljudske univerze Koper 


