
DOPOLNITEV HIŠNEGA REDA S PRAVILI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB S COVIDOM-19  

Na  Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica ob zaostrovanju aktualne epidemične slike 

od 1. 9. 2021 za preprečevanje ponovnega širjenja okužb s COVIDOM-19  ob upoštevanju 

Higienskih priporočil NIJZ (https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje) in Okrožnice 

Ministrstva za šolstvo in šport,  z dne 17. 8. 2021, veljajo naslednje dopolnitve  določil Hišnega 

reda, ki je objavljen v Biltenu in na šolski spletni strani www.egss.si. 

Obstoječi Hišni red se dopolnjuje v naslednjih točkah:  

1. V šolski objekt vstopajo samo dijaki in zaposleni, preostali le z utemeljenim razlogom, 

po predhodni najavi, z obrazno masko in v skladu z navodili šole (obvezno evidentiranje 

obiskovalca). Dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih vstopajo v šolo in izstopajo iz 

nje skozi glavni vhod posamično. Ob vstopu v šolo si vsak nadene masko in razkuži roke. 

Pri vstopanju v garderobe in izstopanju iz njih upoštevamo oznake.   

2. V šolo lahko vstopajo samo zdrave osebe. Udeleženci izobraževanja odraslih in zunanji 

obiskovalci morajo pri dežurnem dijaku izpolniti izjavo EGSŠ Radovljica o pogojih PCT. 

Zaposleni morajo izpolnjevati pogoje PCT. Dijaki se doma 1-krat tedensko 

samotestirajo. Teste brezplačno prevzamejo v lekarni. Pred odhodom na tabor se dijaki 

samotestirajo.  

3. V skupnih prostorih in avli vzdržujemo varnostno razdaljo (1,5 m) in se tam zadržujemo 

le, kadar je nujno potrebno. Po hodniku in stopnišču hodimo po desni strani. V učilnico 

in iz nje vstopamo in izstopamo posamično. 

4. Učitelj vsako uro poskrbi za zračenje prostora. Poskrbi tudi, da vsaka skupina dijakov, 

ki pride v specializirano učilnico, razkuži opremo, še posebej tipkovnice. 

5. Dijaki imajo malico med glavnim odmorom v učilnici. Dežurna dijaka pred začetkom 

odmora prevzameta malico za razred v šolski avli. Po odmoru sortirane odpadke 

odneseta v zabojnike v šolski avli. Kadar imajo dijaki pouk v specializirani učilnici, 

malicajo v šolski avli ločeno po razredih. 

6. Dežurstvo učiteljev se med glavnim odmorom izvaja v učilnicah. Učitelja se na sredini 

odmora zamenjata. Dežurni učitelj nadzira razdelitev malice, odlaganje in sortiranje 

odpadkov, prezračevanje in ureditev prostora. 

7. Če dijak v šoli dobi vročino in kaže druge znake akutne okužbe dihal, se ga izolira v 

namenski prostor ter o tem obvesti starše, svetovalno delavko ali ravnateljico. Za pot 

domov ne uporablja javnega prevoza.  

8. Če je pri zaposlenem, dijaku ali družinskem članu potrjena okužba s COVIDOM-19, se 

o tem obvesti ravnateljico.  

Neupoštevanje šolskega in hišnega reda se obravnava kot kršitev Pravilnika o šolskem redu.  

 

Radovljica, avgust 2021                                                                                           Ksenija Lipovšček,       

                                                                                                                     ravnateljica EGSŠ Radovljica 
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