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Navodila za dijake ob razdelitvi spričeval in obvestil o uspehu 

 

Dijaki ste po elektronski pošti že kmalu po začetku epidemije prejeli vse infografike (umivanje rok, 

pravilna uporaba maske, pravilno kihanje in kašljanje, navodila s katerimi ukrepi preprečujemo 

okužbo) in jih morate upoštevati. 

Na šolo na razdelitev spričeval in obvestil o uspehu naj pridejo le zdravi dijaki (brez znakov 

akutne okužbe dihal). Opozarjamo, naj se v primeru, če je dijak zbolel, starši dogovorijo z 

vodstvom šole za individualno ureditev zadev ob koncu šolskega leta.  

Dodatna navodila za dan razdelitve spričeval in obvestil o uspehu: 

1. Vstop v šolo za dijake je samo skozi glavni vhod.  

2. Pred vstopom v šolo si dijak namesti masko, ki jo prinese s seboj.  

3. Pri vhodu si dijak razkuži roke in se napoti v učilnico, kjer ima razdelitev spričeval.  

4. V učilnici dijaki sedijo le na mestih, ki so označena.  Z oznakami smo zagotovili primerno 

varnostno razdaljo.  

5. Dijak lahko sname masko, ko sedi na svojem mestu v učilnici. Če se mu učitelj približa na 1,5 do 

2 m, si nadene masko.  

6.  Preden dijak sede na svoje mesto s papirnato brisačko in razkužilom obriše svojo mizo. Mize se 

razkužujejo še ob zaključku dela v tej učilnici.  

7. V vseh učilnicah  se bo  veliko zračilo, zato imejte s seboj primerna oblačila.  

8. Pri gibanju po šoli se dijak drži skrajno desno in upošteva razdaljo 1,5 do 2 metra do dijaka 

pred sabo. Tudi na mestih, kjer lahko pride do križanja, morajo dijaki upoštevati varnostno 

razdaljo in po potrebi počakati. 

9. Garderobne omarice se ne bodo uporabljale. Dijaki boste v razredih brez halj in v čevljih.  

10.  Po končani razdelitvi spričeval dijaki v celoti izpraznite garderobne omarice.  

Uporaba WC 

1. V umivalnici in WC je možnost okužbe zaradi majhne površine še toliko večja. Zato res 

dosledno upoštevajte varnostno razdaljo ter temeljito umivanje rok po uporabi WC. Ko ste si 

roke umili, poskrbite, da brez zaščite ne prijemate kljuk vrat (za prijemanje uporabljate 

papirnate brisačke). Sušilci za roke so izklopljeni. Na označenih lijakih je voda zaprta, da 

zagotovimo varnostno razdaljo. 

2. Če  sta v umivalnici že dva dijaka, tretji dijak počaka na hodniku na razdalji 1.5 m od vrat.  

3. Da bi preprečili gnečo na WC, lahko odidete na WC tudi med poukom oziroma je celo 

zaželeno.  Istočasno gre iz  ene učilnice lahko samo en dijak.  

Ravnanje z maskami 

1. Dijaki skrbno ravnajo z maskami skladno z gradivi NIJZ, ki so jih dobili po elektronski pošti. 

2. Maske, ki jih želimo zavreči, ne sodijo v običajne koše, ampak jih odvržemo v za to 

pripravljene in označene koše v avlah v vseh nadstropjih.  
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