PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU V ČASU IZVAJANJA PREVENTIVNIH
UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S SARS-CoV-2
Pravila bivanja v dijaškem domu v času izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe
s SARS-CoV-2 predstavljajo dopolnitev splošnih pravil bivanja, ki veljajo v domu. Za zaščito
dijakov in zaposlenih v dijaškem domu pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti
primerne pogoje ter doseči dosledno izvajanje vseh splošnih in dodatnih higienskih ukrepov.
Ključni ukrepi za omejevanje širjenja virusa so stalno in temeljito umivanje rok, higiena kašlja in
vzdrževanje primerne razdalje do drugih. V primerih, ko razdalje zaradi narave delovnega
procesa ni možno vzdrževati, je obvezna uporaba zaščitne maske.
I. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI





Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po
vsakem prijemanju kljuk, npr. pri vstopanju ali izstopanju iz sobe, pri odhodu na stranišče ali
prihodu s stranišča, pri dotikanju ograje stopnišča in drugih površin.
Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
Vzdržujemo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s
papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).

Spremljanje zdravstvenega stanja
V dom se lahko vrnejo le zdravi dijaki, ki prinesejo podpisano izjavo pred začetkom bivanja v dijaškem
domu.

Zaščitna oprema
Nošenje maske je obvezno vsakič, ko zaradi delovnega procesa ni možno vzdrževati razdalje najmanj
1,5 m. Dijak si masko priskrbi sam.
Pri nošenju mask je nujno upoštevati navodila NIJZ, ki so dostopna na njihovi spletni strani. Maske za
enkratno uporabo se odvrže v za to namenjene posebne koše.

II. DOMSKA PRAVILA
Vstopanje v dijaški dom
Dijaki in zaposleni v dom vstopajo z brezkontaktno kartico in pri tem ohranjajo primerno razdaljo ter
si ob vstopu v dom obvezno razkužijo roke.
Razkužilo se nahaja takoj ob vhodu v dom.
Obiski zunanjih obiskovalcev praviloma niso dovoljeni. V primeru obiskov iz utemeljenih razlogov se
mora obiskovalec na recepciji identificirati, vpisati na seznam obiskovalcev in na dijaka počakati v avli
dijaškega doma ali pred domom.

Namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v domu









Samostojno učenje poteka v sobah. Učenje v učilnicah poteka ob upoštevanju preventivnih
ukrepov.
Obiski v sobah niso dovoljeni
Dijaki so zadolženi, da sobo pogosto zračijo in čistijo.
Odpadke dijaki ločujejo in jih sami odnašajo v ločevalne zabojnike.
Interesne dejavnosti in drugi dogodki se lahko organizirajo le, če se zagotovijo ustrezni
higienski ukrepi in brez zunanjih udeležencev.
Vzgojitelj v dijaško sobo vstopa le z masko.
Uporaba računalnikov se omeji na uporabo dijakom, ki ne razpolagajo s svojim.
Svetovanje, pomoč pri učenju in drugo delo vzgojitelja z dijaki poteka na primerni razdalji. Če
zaradi narave dela razdalje ni možno vzdrževati, morajo tako dijaki kot vzgojitelji ter ostali
zaposleni uporabiti zaščitno masko.

Uporaba skupnih sanitarnih prostorov





Dijaki uporabljajo samo sanitarije na svojem hodniku.
Pred vstopom v sanitarije dijak preveri, ali so sanitarije proste. Če so zasedene, počaka v vrsti
ali se vrne kasneje.
Pred in po uporabi sanitarij si dijak umije in razkuži roke.
V sanitarijah in na komunikacijskih točkah (pri vhodu, na etažah …) so vedno na razpolago
razkužila.

Uporaba čajnih kuhinj

 V čajni kuhinji se istočasno lahko zadržujeta le dva dijaka. Upoštevati morata
medsebojno razdaljo in nositi masko.
 Priporočeno je, da dijak uporablja svojo posodo in pribor.
 Po uporabi dijak posodo pomije in kuhinjo počisti.
Prehranjevanje v domu





V času preventivnih ukrepov je ukinjen sistem samopostrežbe hrane.
V jedilnici so mize razporejene tako, da se lahko ohranja ustrezna medsebojna razdalja. Število
mest v jedilnici je omejeno. Če so vsa mesta zasedena, dijaki počakajo v vrsti pred jedilnico,
pri oznakah, ki določajo razdaljo najmanj 1,5 m oziroma se na obrok vrnejo kasneje.
Pred razdelilnico hrane je vedno nameščeno razkužilo, dijaki in zaposleni si pred razdelitvijo in
po obroku hrane obvezno razkužijo roke.
Prehrano in jedilni pribor (zavit v papirnati prtiček) na liniji delijo kuharice in pri tem obvezno
uporabljajo masko ter si razkužujejo roke.

Urnik delitve obrokov:





Zajtrk od 6.00 do 8.00
Malica/kosilo za zaposlene: od 11.00 do 11.30
Kosilo za dijake: od 11.30 do 16.30
Večerja: od 18.00 do 20.30

Režim prehranjevanja ter urnik razdeljevanja hrane bomo po potrebi, glede na urnik dijakov,

prilagodili oziroma spremenili.

III. DRUGI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S SARS-CoV-2
Posebni ukrepi čiščenja in razkuževanja prostorov
Čistilke v domu redno čistijo in razkužujejo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (mize v
jedilnici, kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe umivalnikov).
Koši za smeti v skupnih prostorih čistilke izpraznijo najmanj enkrat na dan.
Pranje perila
Dijaki v času, ko veljajo posebni higienski ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom,
uporabljajo svojo posteljnino in prevzamejo skrb za pranje posteljnine tako, da vsak teden
posteljnino odnesejo domov in jo operejo.
V primeru, da posteljnine nimajo ali jo pozabijo prinesti od doma, bodo posteljnino dijaškega doma
dobili pri vzgojitelju.

IV. UKREPI V PRIMERU ZNAKOV BOLEZNI S SUMOM NA COVID-19
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, počaka v izolaciji (apartma v
stavbi B). Dijak v času, ko čaka na starše ali skrbnike, nosi masko.
Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo dijaški dom in šolo.
Dijaški dom obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor
okužbe in identificira osebe, ki so bili v stiku z obolelim dijakom v času kužnosti doma, v šoli itd.
Če zboli vzgojitelj oziroma drug zaposleni z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z
delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je test na COVID-19 pozitiven, o tem
obvesti ravnatelja doma. Dijaški dom o primeru obvesti NIJZ, ki začne z epidemiološko preiskavo.
Prostore šole in dijaškega doma, kjer se je gibal oboleli dijak, vzgojitelj oziroma osebje, se temeljito
očisti in izvede dezinfekcijo.

V. ODGOVORNOST DIJAKOV
Pred prihodom v dom morajo dijaki s podpisom potrditi, da so s pravili seznanjeni, in se zavežejo, da
bodo pravila dosledno spoštovali in izvajali.
Dijaku, ki se pravil ne drži in s tem ogroža zdravje drugih, se izreče vzgojni ukrep v skladu z domskimi
pravili.
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