Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Šolska ulica 16, 2342 Ruše
Tel.: ++386(0)2-63-00-800 Fax: ++386(0)2-63-00-801 http://www.gimnazija-ruse.si e-mail: info@gimnazija-ruse.si

Obvestilo zaposlenim, dijakom, staršem, drugim
UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA (SUM NA KORONAVIRUS)
Ukrepi v primeru, da dijak zboli s koronavirusom (sum):
 Če dijak zboli, naj ne hodi v šolo oz. dijaški dom.
 Starši so o tem (odsotnosti zaradi bolezni), kot tudi o prejetih napotkih
zdravstvene službe, ki so namenjeni šoli oz. dijaškem domu, dolžni takoj
obvestiti šolo, dijaški dom.
 Če dijak zboli v šoli ali dijaškem domu (dijak je dolžen obvestiti zaposlene)
učitelj oz. vzgojitelj obvesti starše in vodstvo šole oz. delovno skupino.
 Dijaka se takoj odpelje, spremlja v predviden prostor (soba za starše v šoli,
medetaža v DD), kjer počaka na starše ob varstvu delavca šole. Starši so
dolžni dijaka prevzeti čimprej.

Ukrepi pri zaposlenih, obolelih za koronavirusom (sum):
 Učitelji in drugi zaposleni, ki zbolijo, ostanejo doma in o tem obvestijo
odgovorno osebo v zavodu (ravnatelj, tajništvo) oz. delovno skupino.
 Če učitelji in drugi zaposleni zbolijo na delovnem mestu, o tem obvestijo
odgovorno osebo in zapustijo delovno mesto.
 O svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih se zaposleni posvetujejo z osebnim
zdravnikom in sporočijo na šolo predviden čas njihove odsotnosti ter druge
informacije, ki bi bile pomembne za obvladovanje zdravja na šoli.

Posebna pozornost in ukrepanje – sum na koronavirus:
 Če oseba zboli z znaki akutne okužbe dihal (npr. vročina nad 38 oC, kašelj,
težko dihanje) ali če se je oboleli v zadnjih 14 dneh zadrževal na območju s
povečanim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, naj se umakne v
ločen prostor oz. naj se vzdržuje razdalja 1,5 m stran od ostalih ljudi.
 Po telefonu se posvetuje z zdravstveno službo (osebni zdravnik, zdravnik
zaposlenega, dežurna zdravstvena služba, epidemiolog območne enote
NIJZ) katera bo podala nadaljnja navodila za ukrepanje.
Ukrepanje naj se izvaja z aktualnimi navodili pristojnih služb oz. NIJZ (spletna
stran NIJZ, informacije v medijih, obvestila šole oz. dijaškega doma). Ravnajmo
odgovorno, premišljeno. Za dodatna vprašanja je dosegljivo vodstvo GSKŠ Ruše.
Ruše, 9. 3. 2020

PREVENTIVNI UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA

Ravnatelj GSKŠ Ruše
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.
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PREVENTIVNI UKREPI - OBVESTILO DIJAKOM,
ZAPOSLENIM IN OBISKOVALCEM GSKŠ RUŠE
Preprečevanje okužbe s koronavirusom (virus SARS-CoV-2019)
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih
bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje
vsakodnevne preventivne ukrepe:


Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.



Ne dotikamo se oči, nosu in ust.



V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.



Upoštevamo pravila higiene kašlja.



Redno si umivamo roke z milom in vodo.



V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok
uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za
roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji
uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena
čiščenju/razkuževanju kože.



Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih
mask ni potrebna.



V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih
prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno
zračenje zaprtih prostorov.

Vir: NIJZ (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019), 18. 02. 2020

Za dodatne informacije se lahko obračate na Nacionalni inštitut za javno zdravje (www.nijz.si).
Upoštevanje navedenih preventivnih ukrepov je lahko koristno tudi za preprečevanje drugih
oblik okužb, obolenj.
Na GSKŠ Ruše se dnevno srečuje večje število oseb, zato naprošamo vse, ki ste zboleli z
nalezljivimi boleznimi (npr. razne viroze, gripa, …), da ne prihajate v šolo oz. dijaški dom. Če
ste bolni ostanite doma oz. se posvetujte z zdravnikom.
Prosimo za upoštevanje preventivnih ukrepov. Pazimo na svoje zdravje in na zdravje drugih.
Ruše, 28. 2. 2020

PREVENTIVNI UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA

Ravnatelj GSKŠ Ruše
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.
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