HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO NA MATURO IN OBDOBJE MATURE
ZA DIJAKE

PRIPRAVE NA MATURO
1. UVOD
Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi
obnašanja ter prilagoditvah.
Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja
ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih
mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza
z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana
fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi
bolezni.
2. SPLOŠNI UKREPI













Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom
za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo od 60 do 80 %. Razkužilo za roke
je namenjeno samo zunanji uporabi. Možno je uporabljati tudi alkoholne razkužilne
robčke (70 %). Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju ali
razkuževanju kože.
Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje
v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje
stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. Upoštevajmo
zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. Odsvetujemo zbiranja v skupinah
na celotnem območju šole oziroma dijaškega doma.
Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in
nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat
robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter
vodo.
Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri
oziroma med maturo po posameznem izpitnem sklopu (na stežaj odprta okna).
Razen dijakov in strokovnih delavcev šole v objekt šole ne vstopa nihče, eventualno
najavljena oseba pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno masko.
Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij starši/dijaki opravijo po telefonu
ali preko računalniške povezave.



Pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov. Organiziranje
dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, proslave, razstave, literarni večeri)
je odsvetovana.

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni
strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje -okuzbe -z-virusom-sars-cov-2019 .

3. ZDRAVSTVENE OMEJITVE
Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za dijake za
vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju (Priloga 1).
V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki
ima zdravstvene omejitve, dijaku odsvetujemo vrnitev v šolo. Starši naj se posvetujejo z
izbranim osebnim zdravnikom - specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom –
specialistom splošne oz. družinske medicine.
4. SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA
Pouk obiskujejo le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal).
Ob ponovnem vstopu v šolo dijaki prinesete podpisano izjavo Izjava staršev/dijaka* pred
vstopom dijaka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (Izjavi sta dostopni
na spletnih straneh šole).
Opomba: V primeru, da ste polnoletni, izjavo izpolnite in podpišete sami.

5. OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN
Na šoli bomo iz razredov oblikovali manjše učne skupine, in sicer bo v skupini, če bo možno, 12
dijakov, nikakor pa ne več kot 15, saj je v primeru izbruha v eni učni skupini na tak način
prizadeto manjše število oseb.
Manjša, kot je skupina dijakov, manjše, kot je število oseb na površino učilnice, večja, kot je
razdalja med dijaki, manjša je možnost prenosa virusa.
Ves čas se vzdržuje primerna medosebna razdalja (najmanj 1,5 do 2 metra).

6. ZAŠČITNA OPREMA
Vsi dijaki v objektu šole nosite maske.
Masko lahko odložite, ko sedite pri pouku oziroma opravljate maturo in je zagotovljena
distanca. V primeru, da se vam približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 do 2 metra, si
nadenete maske (npr. ko profesor pobira izpitne pole).

Poznati morate pravilni način nošenja ter snemanja mask. Pred uporabo ter po odstranitvi
maske si temeljito umijete ali razkužite roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado,
med nošenjem se maske ne dotikate. Masko je treba občasno zamenjati, na 2 do 3 ure.
Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.
Splošno o uporabi mask je dosegljivo na povezavi: https://www.nijz.si/sl/splosna-uporabazascitnih-mask

7. PRIHOD DO ŠOLE
Priporočamo peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev.
Svetujemo smiselno prilagoditev javnega prevoza v šolo - Navodila za izvajalce posebnih
linijskih prevozov v času epidemije COVID-19 so dosegljiva na povezavi:
https://www.nijz.si/sl/sproscanje -ukrepov-covid -19

8. VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED
Pred ponovnim prihodom v šolo boste vsi dijaki zaključnih letnikov po e-pošti obveščeni o
organizaciji pouka, in sicer:







o učilnici, v kateri boste imeli priprave na maturo, ter o dejstvu, da bodo razpoložljivi
sedeži označeni;
o pravilih ravnanja v šoli v času epidemije COVID-19 (npr. glede lokacij/možnosti za
razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, hoje po označenih koridorjih,
postopkov pred vstopom v razred, ne druženja oz. vzdrževanja distance pri tem, ne
posojanja stvari, ravnanju z garderobo, glede režima pri obiskovanju WC-ja, glede
malice …);
o navodilih za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje -okuzbe z-virusom-sars-cov-2019) in vsebino vseh infografik na to temo (umivanje rok, higiena
kašlja…);
o tem, kaj morate prinesti s seboj (npr. šolske potrebščine, voda v plastenkah,
eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo…).

Dijaki vstopate v šolski objekt z masko.
V šolski objekt vstopate posamično, pri tem ohranjate 1,5 do 2-metrsko medosebno razdaljo.

Šola bo imela odprta oboja vrata na glavnem vhodu, na šoli (hodniki do učilnic, razredi) bodo
talne označbe za vzdrževanje želene, 1,5 do 2 metrske, medosebne razdalje.
Podajalniki razkužil/razkužila bodo nameščeni na več dostopnih mestih šole, tudi na več
mestih v avli oz. na hodnikih. Na več vidnih mestih bodo izobešene infografike, navodila
za boljšo seznanitev in stalen opomin pa se bodo vrtela na digitalnem zaslonu pri vhodu.
Prepovedano je zadrževanje v skupinah oz. druženje na trgu pred šolo in v objektu šole
(npr. hodniki, stranišča …).

9. POTEK DELA V ŠOLI V ČASU PRIPRAV NA MATURO
UČILNICA

Pred začetkom pouka bo učitelj učilnico temeljito prezračil.
Vrata učilnice bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos
preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali papirnato
krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % do 80 % alkohol).
V vsaki učilnici bo ob vhodu:




razkužilo za roke in za površine;
milo, papirnate brisačke za enkratno uporabo in koš za odpadke
infografika z navodili pravilne uporabe mask in izobešen plakat s splošnimi
higienskimi ukrepi.

Vsaki učni skupini bo za čas trajanja epidemije COVID-19 dodeljena matična učilnica, v
kateri bo zanjo potekalo čim več pouka. Za vsako skupino bodo določeni tudi sanitarni
prostori, ki jih lahko uporabljajo.
Ves čas priprav na maturo bo veljal en sedežni red, ki se ga morate držati.
Računalnik v učilnici uporablja zgolj profesor.
Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
ODMORI, ŠOLSKA MALICA

Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, ne zapuščate učilnic.
Po vsaki uri, v času intenzivnega zračenja učilnice, in prvih pet minut odmora za malico,
boste ob svoji mizi stoje naredili nekaj razgibalnih oziroma razteznih vaj, ki pa naj ne
povzroče pospešenega dihanja.

Pred hranjenjem si svojo klop (mizo) obrišete z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko
za enkratno uporabo in razkužilom (70 % etanol) in naredite pogrinjek z brisačko za
enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovite.
S čistimi rokami si previdno odstranite masko ter jo zavržete v koš za odpadke oz. če je
pralna, shranite v vrečko. Pred hranjenjem si roke ponovno umijete oziroma razkužite.
Po končanem hranjenju si ponovno umijete ali razkužite roke ter s čistimi rokami nadenete
masko.
DELITEV IN POBIRANJE GRADIVA

Tiskano učno gradivo dijakom deli in pobira profesor, ki si je pred in po tem umil ali
razkužil roke.
SANITARIJE

Okna sanitarij bodo odprta. Tudi pred sanitarijami v predprostoru sanitarij bodo talne
označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata po možnosti odpirate s
komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah bodo vedno na voljo milo
in papirnate brisačke.
Skušajte se izogibati zastojem na poti v in iz stranišča.
10. ODHOD DOMOV
Po končanem pouku iz šole izstopate posamično, pri tem stalno ohranjate 1,5 do 2metrsko medosebno razdaljo.
Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni
dovoljeno.

MATURA
1. POTEK DELA V ŠOLI V ČASU MATURE - POSEBNOSTI
V tem poglavju izpostavljam samo posebnosti, ki veljajo za čas opravljanja mature, ostali
ukrepi se izvajajo tako, kot so opisani zgoraj.
2. POSEBNOSTI - SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI/ZDRAVSTVENE OMEJITVE
Za dijake iz skupine rizičnih oseb, ki so zaradi tega priprave na maturo opravljali na daljavo,
je o udeležbi na maturi priporočljiv posvet z lečečim zdravnikom. Možna rešitev zanje
namreč je, da maturo pišejo v ločeni učilnici/kabinetu ali maturo opravljajo jeseni.
3. POSEBNOSTI - PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT
Tajnice SM/PM/ZI vas bodo predhodno obvestile o vseh postopkih v zvezi z mature v času
epidemije COVID-19.
Prav tako boste po e-pošti dobili vse potrebne informacije: čas prihoda in vstopa v stavbo,
številko učilnice, nadstropje in sedežni red in jih seznanijo, da ne smejo imeti telefona v
prostoru, kjer poteka matura.
Informacije o maturi in zaključnem izpitu lahko dobite tudi preko telefonskega pogovora
pred maturo oz. zaključnim izpitom in na spletnih straneh šole.
S seboj prinesete:






pisalo in rezervno pisalo (predmetov si ne posojate zaradi možnosti prenosa
okužbe);
masko;
razkužilo za roke;
vrečko, v katero bodo odložili uporabljeno masko in jo po končanem izpitu odvrgli
ali odnesli v pranje domov;
steklenico s pitno vodo in prigrizke.

Telefonov in drugih elektronskih naprav se ne pobira zaradi večje možnosti prenosa
virusa pri pobiranju in delitvi telefonov.
4. POSEBNOSTI - POTEK DELA V ŠOLI V ČASU MATURE
Pred začetkom pisanja izpitov tajnica SM/PM/ZI prostore temeljito prezrači.
Vse prostore se temeljito prezrači tudi med posameznimi sklopi mature.
Garderobni prostori
Dostop do garderobnih omaric bo onemogočen.

Učilnica
Učilnica bo urejena tako, da je omogočen razmik 1,5 do 2 metra med dijaki in profesorji,
urejen bo tudi koridor, ki omogoča odhod in vračanje iz stranišča.
Ob vstopu v učilnico vas nadzorni profesor s primerne razdalje usmeri na vaše mesto
(sedežni red).
Osebne izkaznice postavite na rob mize, da je omogočen vpogled s primerne razdalje.
Delitev gradiva/izpitnih pol
Delitev izpitnih pol bo izvedena pred začetkom pisanja, delila jih bo oseba, ki si je pred
tem umila ali razkužila roke.
Pobiranje gradiva/izpitnih pol
Po zaključku izpita dijaki gradivo/izpitne pole pustite na robu mize. Profesor jih pobere in
vloži v namensko ovojnico. Pred in po tem si umije ali razkuži roke. V času pobiranja
izpitnih pol si nadenete maske.
Uporaba stranišč
Oseba, ki dijaka spremlja na stranišče, naj sledi v ustrezni razdalji.
Vsi sanitarni prostori bodo opremljeni z dovolj mila in papirnatih brisač.
Zapuščanje šole
Poteka postopoma, da se lahko vzdržuje primerna razdalja (pomagajo nadzorni učitelji
na hodnikih).

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19
OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V SREDNJI ŠOLI
Natančnejša navodila za posamezna delovna mesta poda pooblaščeni specialist
medicine dela, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih
delovnih mestih. Spletna stran medicine dela, dostopno na naslednji povezavi:
https://www.anticovid.zmdps.si/
Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. Za pot
domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora počakati starše ali skrbnike, naj počaka
v izolaciji. Dijak naj v času, ko čaka na starše ali skrbnike, če je mogoče, nosi masko.
Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik.
Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo šolo. Šola o
tem obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče
izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim dijakom v času kužnosti
doma, v šoli itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje
kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter
posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.
Če zboli profesor z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in
pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo. Šola
o primeru obvesti NIJZ, ki podobno začne z epidemiološko preiskavo.
Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, profesor oziroma osebje s COVID-19, se
temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači.
Splošna navodila za osebe, ki zbolijo s sumom na COVID-19 so dostopna na spletni strani
NIJZ: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/letak_covid-19.pdf.

PEDIATRIČNA KLINIKA
BOHORIČEVA 20, LJUBLJANA
Telefon: 01 522 38 01
FAKS: 01 522 93 57
e-mail: alenka.lipovec@kclj.si
Predsednica: izred. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med.
Številka: 8. korespondenčna seja 2020
Datum: 30. april 2020, ob 13h
Zadeva: 8. korespondenčna seja v letu 2020
Zveza:
Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede
epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka, izvedba mature in priprava na
maturo)
Na RSK se je obrnilo NIJZ (prim. Polonca Truden Dobrin, dr. med.) s predlogom, da se RSK
za pediatrijo opredeli do zdravstvenih omejitev za otroke in dijake in v času sproščanja
ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka izvedba mature in
priprava na maturo)
Sklepi RSK – zdravstvene omejitve za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede
epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka, izvedba mature in priprava na
maturo).
RSK za pediatrijo je v sodelovanju s predstojniki Služb in Kliničnih oddelkov Pediatrične
klinika pripravil seznam tistih otrok in dijakov, ki bi potrebovali posebno zaščito in
prilagoditev za čas obiska vrtca, oziroma šolskega pouka ter priprav in izvedbe mature:
Za področje nevrologije:
- Bolniki s trdovratnimi epilepsijami
- Bolniki z demielinizirajočimi obolenji
- Bolniki z živčno-mišičnimi obolenji
- Bolniki z nevrodegenerativnimi obolenji
- Bolniki z nevrogenetskimi okvarami OŽS
- Otroci s cerebralno paralizo 3-5 stopnje
Za področje gastroenterologije:
- Bolniki na imunosupresivni terapiji: bolniki po transplantaciji jeter in bolniki s
kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi in avtoimunimi boleznimi jeter, ki prejemajo
tako terapijo.

Za področje nefrologije:
- KLB GR IV in več
- Bolniki na hemodializi
- Bolniki na peritonealni dializi
- Transplantirani bolniki
- Bolniki z nefrotskim/nefritičnim sindromom, ki so zdravljeni s KS ali drugimi
imunosupresivi
- Bolniki z nefrotskim sindromov/nefritičnim sindromom, ki ni odziven na terapijo,
tudi če niso na imunosupresivni terapiji
- Bolniki s HUS na vzdrževalnem zdravljenju z eculizumabom
- Bolniki, ki imajo zaradi zdravljenja z Rituximabom zavoro CD19 celic
Za področje kardiologije:
- Enojni prekat (HLHS, trikuspidna atrezija, dvojni vtok v levi prekat),
- Pljučna hipertenzija,
- Nepopravljene prirojene kompleksne srčne napake
- Bolniki po transplantaciji srca
- Bolniki s simptomatskim srčnim popuščanjem

Za področje pulmologije:
- Bolniki z astmo, ki sodijo v kategorijo GINA stopnja 3 ali več. Te bolniki za vzdrževanje
stabilnega stanja in preprečevanja poslabšanja astme potrebujejo redno terapijo s/z:
a. srednjimi odmerki inhalacijskih glukortikoidov (IGK) ali
b. kombinacijo zmernega odmerka IGK z dolgodelujočim bronhodilatatorjem ali
kombinacijo zmernega odmerka IGK in antagonista antilevkotrienskih receptorjev (ALTR)
ali
c. nizek odmerek sistemskega glukokortikoida ali
d. zdravljenje z biološkimi zdravili.
- Bolniki z redkimi kroničnimi boleznimi dihal, kot so:
a. cistična fibroza,
b. primarna ciliarna diskinezija,
c. obliterantni bronhiolitis,

d. nevroendokrina hiperplazija otroške dobe, e. intersticijske bolezni dihal.

- Bolniki s potrebo po stalnem dodatku kisika v vdihanem zraku.
- Bolniki s potrebo po zdravljenju z visokim pretokom kisika ali uporabo aparata za
zagotavljanje stalnega pozitivnega tlaka v dihalnih poteh (CPAP).
- Bolniki s potrebo po kronični invazivni ali neinvazivni ventilaciji na domu.
- Bolniki s traheostomo.
- Bolniki z živčno-mišičnimi obolenji in oslabljeno pljučno funkcijo.
- Bolniki z motnjami požiranja in posledičnim kroničnim aspiracijskim sindromom.

Področje revmatologije/imunologije
- Bolniki s težko primarno imunsko pomanjkljivostjo
- Otroci in mladostniki, ki prejemajo terapijo z visokimi odmerki kortikosteroidov
(odmerek višji od 0.5 mg na kg TT/dan) več kot 14 dni
- Otroci, ki prejemajo visoke odmerke konvencionalnih imunosupresijskih zdravil
(npr. MMF, ciklofosfamid, takrolimus), večtirno imunosupresijsko zdravljenje ali
kombinacijo imunosupresijske in biološke terapije
- Otroci in mladostniki, ki prejemajo biološko terapijo usmerjeno proti T ali B celicam
(npr. abatacept, rituximab), ali biološko terapijo usmerjeno proti delovanju
komplementa (npr. ekulizumab)
- Otroci in mladostniki po transplantaciji krvotvornih matičnih celic, ki prejemajo
imunosupresijsko terapijo in otroci po transplantaciji krvotvornih matičnih celic brez
imunosupresijske terapije pri katerih je od transplantacije manj kot leto dni
Hemato onkološko področje:
- Otroci/mladostniki z maligno boleznijo na kemoterapevtskem zdravljenju /obsevalnem
zdravljenju ali manj kot pol leta po navedenem zdravljenju
- Otroci/mladostniki z nemaligno neoplazmo (npr. LGG...) na kemoterapevtskem
zdravljenju / obsevalnem zdravljenju ali manj kot pol leta po navedenem zdravljenju
- Otroci/mladostniki po tranplantaciji krvotvornih matičnih celic, ki prejemajo
imunosupresivno terapijo in otroci po transplantaciji krvotvornih matičnih celic brez
imunosupresivne terapije pri katerih je od transplantacije manj kot leto dni
- Otroci/mladostniki, ki zaradi različnih hematoloških obolenj prejemajo
kortikosteroide ali drugo imunosupresivno terapijo
- Otroci/mladostniki, ki imajo okvaro organov iz naslova posledic zdravljenja v obsegu,
ki ga opredeljujejo druga subspecialna področja (nefropatija, kardiomiopatija, okvara
pljuč...)

- Otroci/mladostniki, ki prejemajo terapijo z ekulizumabom (PNH kot ključna indikacija
v hematologiji)
- Otroci/mladostniki, ki prejemajo terapijo z imunomodulatorji, kot je interferon
- Otroci/mladostniki po splenektomiji ali funkcionalno asplenijo
- Otroci/mladostniki, ki prejemajo biološka oz tarčna zdravila (večinoma že zajeti v
skupini otrok z maligno boleznijo oz neoplazmo)

Otroci iz prvih treh kategorij tudi sicer ne obiskujejo rednega pouka.
Endokrinologija, diabetes in bolezni presnove:
- Otrok s hipokorticizmom
- Otroci s težkimi prirojenimi boleznimi presnove
- Otroci s kompleksnimi genetskimi sindromi, ki vključujejo tudi težko imunsko
pomanjkljivost

1. Sklep: RSK za pediatrijo predlaga, da se te omejitve upoštevajo pri pripravi in izvedbi
vrnitve otrok in dijakov v vrtce, šole ter posebej za čas priprave in izvedbe mature
2020.

izred. prof. dr. Nataša Bratina, dr.
med. Predsednica RSK za pediatrijo

