
 Preventivni ukrepi ob širjenju koronavirusa SARS-coV-2 (COVID 19)	
 
 
 
 
Glede na hitro širjenje okužb s koronavirusom, vam sporočamo, da naš zavod že od vsega 
začetka sledi in upošteva napotke pristojnih služb (NIJZ, MIZŠ) in se pred sprejemanjem 
odločitev posvetuje z njihovimi predstavniki. 
 
V zvezi s preventivnimi ukrepi za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom oz. njegovim 
širjenjem, vas obveščam o ukrepih, ki jih izvajamo že od prvih opozoril ter o novih ukrepih: 
  

1) Poleg že dobro znanih priporočil (redna higiena umivanja rok in kašlja, zračenje 
učilnic) se dodatno poziva vse učence, dijake in zaposlene, posebno tiste, ki prihajajo 
v šolo vsak dan z javnim prevozom, da si ob prihodu v razred oz. na delovno mesto 
umijejo ali razkužijo roke. Dobronamerno naj se na to opozarja drug drugega. 

 
2) 26. 2. 2020 smo po navodilih MIZŠ pripravili načrt za zagotavljanje nemotenega dela 

v primeru širitve koronavirusa na naše področje in imenovali koordinacijsko skupino. 
 

3) Na šoli in v vrtcu smo ob umivalnike na straniščih namestili razkužilnike, razkužila so 
tudi v razredih, namestili smo tudi plakate z navodili za pravilno umivanje rok ter 
higieno kašlja. 
 

4) Do nadaljnjega opuščamo rokovanje.  

5) Pouk bo v razredih v naslednjih dneh potekal po običajnem urniku. Učence in dijake 
se poziva, da se v odmorih zadržujejo v svojih učilnicah in jih primerno zračijo.  
 

6) Vse, ki prihajate po otroke, pozivamo, da se v prostorih šole zadržujete le toliko, 
kolikor je nujno potrebno. 
 

7) Odpovedali smo jutranja srečanja razredov, skupno petje ter srednješolski zbor. 

8) Interesne dejavnosti se od današnjega dne ne izvajajo. Obveščeni bodo tudi zunanji 
izvajalci. 
 

9) Prestavljeni so vsi roditeljski sestanki, predavanja, skupne govorilne ure (18.3.2020), 
starševski večeri ter delavnice za bodoče srednješolce. 
 

10) Šolske prireditve, koncerti so prestavljeni oz. se bodo izvedli v skladu z veljavno 
Odredbo o prepovedi zbiranja, kar pomeni, da ob morebitnih dogodkih v zaprtem 
prostoru ne bo več kot 100 ljudi. 
 

11) Spremenili smo razpored kosil v jedilnici, tako da bo v njej istočasno čim manjše 
število otrok. 
 

12) Peka in prodaja palačink ob četrtkih se do nadaljnjega ustavi. 



 
13) Ekskurzije ter službena potovanja v tujino so do nadaljnjega ukinjena.  

 

Ponovno pa poudarjamo, da ima samo MIZŠ pristojnosti, da lahko odredi prenehanje 
pouka. 

 

V upanju, da vsi ostanemo zdravi, vas lepo pozdravljamo. 

 

Kolektiv Waldorfske šole Ljubljana  

 
 
 
 
 
 
 

 
	


