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Pravila za zagotavljanje kontinuiranega dela  
v dijaškem domu ŠCRS v času virusa COVID-19 

V času, ko veljajo posebni ukrepi za preprečitev okužbe s koronavirusom COVID-19, veljajo v dijaškem domu 
ŠCRS posebna pravila, ki zagotavljajo čim manj neposrednih kontaktov med dijaki in zaposlenimi. Dosledno se 
izvajajo tudi vsi ostali ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom, kot jih določata in svetujeta Nacionalni 
inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje, veljajo pa tudi ukrepi, ki jih je sprejela Vlada RS.  

Dijaki morajo pred prihodom v dijaški dom s podpisom potrditi, da so s temi pravili seznanjeni in se zavežejo, da 
jih bodo dosledno spoštovali in izvajali. 

Dijaku, ki se pravil ne drži in s tem ogroža zdravje sebe in drugih, se po analogiji s 56. členom Zakona o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1; Uradni list RS, št. 79/2006, 68/2017, 46/2019) izreče začasna 
prepoved bivanja v dijaškem domu. V tem primeru vzgojitelj o kršitvah obvesti starše oz. skrbnike, ki poskrbijo, 
da dijak varno zapusti dijaški dom.  

 

I. DOPOLNJENA DOMSKA PRAVILA, ki veljajo v obdobju razglašenih izrednih ukrepov za preprečitev okužbe s 
koronavirusom COVID-19 

1. Prihod/vstop v dijaški dom 

 V dijaški dom vstopajo le dijaki, vpisani v dijaški dom. Zunanji obiskovalci niso dovoljeni.  

 Zaposleni in dijak vstopajo v domski objekt z masko. Nošenje maske je obvezno v vseh skupnih 

prostorih (avla, pisarna vzgojiteljev, jedilnica …).  

 Ob vstopu v dijaški dom je obvezno razkuževanje rok.  

 Ves čas bivanja v dijaškem domu in na njegovih funkcionalnih površinah naj se vzdržuje primerna 

medosebna razdalja (najmanj 1,5 do 2 metra). 

 
2. Namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v domu 

 Dijaki so nastanjeni po sobah. V času, ko je dijak v svoji sobi, nošenje maske ni potrebno.  

 Učenje poteka v sobah, v skupnih prostorih pa le v dogovoru z vzgojitelji in po posebnem razporedu. 

 Obiski v sobah niso dovoljeni. 

 Dijaki so zadolženi, da sobo pogosto zračijo in čistijo. 

 Interesne dejavnosti potekajo prilagojeno ukrepom za preprečitev širjenja okužbe.  

 Dijaki se lahko zadržujejo pred domom, vendar morajo upoštevati varnostno razdaljo. 

 Svetovanje, pomoč pri učenju in drugo delo vzgojitelja z dijaki poteka na primerni razdalji. Vzgojitelji in 

dijaki pri tem nosijo maske.  

 

3. Prehranjevanje v domu/Pravila obnašanja v jedilnici 

 Ob vstopu v jedilnico si dijaki obvezno umijejo roke z milom in vodo.  

 V vrsti ob razdelilnem pultu čakajo tako, da upoštevajo medosebno varnostno razdaljo. 

 Dijaki dosledno upoštevajo talne nalepke oz. smeri gibanja v jedilnici in po hodniku.  

 Uporaba maske v jedilnici je obvezna za vse, dijake in zaposlene (med premikanjem po jedilnici). Ko 

dijak oz. zaposleni sedi za svojo mizo, masko sname.  

 Mize in stoli v jedilnici so razporejeni tako, da pri vsaki mizi sedi samo en dijak.  
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II.  DRUGI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM   

1. Izvajanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje  
Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom se dosledno izvajajo splošna pravila in navodila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje: 

 izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi in se držimo varnostne razdalje (najmanj 1,5 m), 

 ne dotikamo se oči, nosu in ust, 

 upoštevamo pravila higiene kašlja, 

 redno si umivamo roke z milom in vodo, 

 v primeru, da zbolimo, ostanemo doma, 

 v zaprtih prostorih nosimo masko. 
 
2. Posebni ukrepi čiščenja in razkuževanja prostorov 
Čistilke v domu redno čistijo in razkužujejo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (kljuke, pulti, vse 
dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe umivalnikov). 
 
3. Ukrepi v primeru znakov bolezni  
V primeru, da kdorkoli od zaposlenih ali dijakov zboli z znaki okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje), veljajo 
naslednji ukrepi: 

 o tem takoj obvesti vzgojitelja oz. ravnatelja in se umakne v ločen prostor, ki je v domu določen za 
karanteno (dnevna soba), 

 o pojavu bolezni vzgojitelj nemudoma obvesti starše ali skrbnike, 

 v primeru, ko staršev oz. skrbnikov ni mogoče obvestiti v doglednem času, vzgojitelj kliče zdravstveno 
osebje,  

 skrb za obolelo osebo do prihoda svojcev oz. zdravstvenega osebja prevzame vzgojitelj v dijaškem 
domu, pri čemer dosledno upošteva higienske ukrepe.  

 
Ta pravila veljajo, dokler ne bo Vlada RS preklicala izrednih ukrepov oz. dokler pristojne službe ne ovržejo 
nevarnosti širjenja virusa. 
 
V Rogaški Slatini, 27. 8. 2020 
 

 
Mag. Dubravka Berc Prah, ravnateljica ŠCRS 

 
 
 

 
Podpisani ____________________________________ izjavljam, da sem seznanjen s Pravili za  

(ime in priimek dijaka) 

zagotavljanje kontinuiranega dela v dijaškem domu ŠCRS v času virusa COVID-19. 
 
Zavezujem se, da bom navedena pravila spoštoval.  
 
V/Na ____________________________________, dne ____________________ 
 
 
 
______________________________________  _____________________________________ 
(lastnoročni podpis dijaka)    (podpis staršev mladoletnega dijaka)  


