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OBVESTILO O PREVENTIVNEM RAVNANJU - KORONAVIRUS 
 
Spoštovani starši, 
 
glede na dejstvo, da je v sosednjih državah prišlo do pojava obolenj, ki jih povzroča novi koronavirus SARS 
CoV-2 (COVID-19), je s strani pristojnih institucij, predvsem s strani Ministrstva za zdravje, aktualno 
dogajanje vezano na to spremljano tudi v Sloveniji.  
 
Novi koronavirus sodi med nalezljive bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, zato tudi v tem primeru velja, da 
je potrebno vsakodnevno preventivno ravnati in upoštevati sledeča dva ukrepa: 

- natančno umivanje rok z milom in vodo 
- higiena kašlja. 

 
V času sprejema spodnjih dokumentov kakor tudi sestave tega dopisa, v Sloveniji še ni nobenega 
potrjenega primera obolenja s koronavirusom. Kljub temu vam pošiljamo to obvestilo, saj želimo, 
da s skupnimi močmi pristopimo k določenim preventivnim ukrepom. 
 
Tudi naša šola je prejela usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na podlagi katerih smo, 
upoštevajoč usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter navodila Ministrstva za zdravje, sprejeli 
NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA NA OSNOVNI ŠOLI  DOMŽALE V PRIMERU 
KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 ter na spletni strani šole takoj po prejemu usmeritev objavili povezave do 
usmeritev in preventivnih ukrepov, kar si lahko ogledate na spodnji povezavi: 
 
http://www.os-domzale.si/usmeritve-glede-koronavirusa-covid-19/ 
 
V samem načrtu so na voljo tudi aktualne povezave do NIJZ in kontaktne številke epidemiologa, kar 
povzemamo še na tem mestu: 
 
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 
 
Za dodatne informacije, navodila in pojasnila, se lahko posvetujete z epidemiologom NIJZ na telefonski številki 
031 646 617 vsak dan med 9.00 in 17.00 uro. 
 
V primeru spremenjenih razmer glede eventualnega pojava in širjenja koronavirusa, se bodo naši ukrepi 
prilagodili dejanskemu stanju, o novostih pa vas bomo obveščali. V tem trenutku je šola storila vse, kar 
je smiselno, da bo pouk lahko nemoteno potekal. 
 
Pri tem nam lahko pomagate tako, da sami naredite nekaj stvari: 

- pokažite svojim otrokom, kako si pravilno umivati roke z milom in vodo in povejte jim, naj to 
počnejo pogosto 

- povejte svojim otrokom, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči in ust 
- povejte svojim otrokom, da naj kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka 

pri sebi in da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke 
 
Ne pošiljajte bolnega otroka v šolo. Če bo otrok zbolel v šoli, boste prejeli obvestilo, da ga odpeljete 
domov. Poskrbite, da bo otrok doma ostal do ozdravljenja. 
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