Dnevni urnik življenja v DIJAŠKEM domu –
Dopolnitev hišnega reda v Času
od 17.5.2020 dalje -

HIŠNI RED

1. Namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v dijaškem domu


Dijaki (maturanti) so nastanjeni v enoposteljne sobe (v sobi je samo en dijak).



V dijaškem domu je obvezna uporabo mask v vseh prostorih, hodnikih, razen v
lastnih sobah.



V času učnih ur poteka učenje v svojih sobah. Z dovoljenjem vzgojiteljev lahko
poteka učenje tudi v točno določenih učilnicah na varnostni razdalji in na točno
določenih mestih. Po uporabi učilnice vzgojitelji razkužijo delovne površine in stole.



Obiski v sobah niso dovoljeni.



Učilnice in ostali skupni prostori so zaklenjeni. Učilnice lahko odklene samo
vzgojitelj in nadzira učenje, ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil.



Dijaki so zadolženi, da sobo pogosto zračijo in čistijo.



Odpadke dijaki ločujejo in jih sami odnašajo v ločevalne zabojnike pred dijaškim
domom.



Podaljšani izhodi niso možni.



V domu ne potekajo interesne dejavnosti, pri katerih se dijaki medsebojno družijo.



Dijaki se lahko zadržujejo pred domom, vendar morajo upoštevati varnostno razdaljo
in ostala higienska navodila za preprečevanja okužb.



Vzgojitelji praviloma ne vstopajo v dijaške sobe. Nadzor vzgojitelji opravijo tako,
da potrkajo, dijak odpre in preverijo prisotnost.



Svetovanje, pomoč pri učenju in drugo delo vzgojitelja z dijaki poteka na
primerni razdalji v učilnicah. Vzgojitelji in dijaki pri tem nosijo maske.

2. Uporaba skupnih sanitarnih prostorov


V sanitarne prostore lahko vstopi hkrati samo en dijak. Pred vstopom v sanitarije
zato dijak najprej preveri, ali so sanitarije proste. Če so zasedene, počaka v vrsti pred
sanitarijami.



Pred in po uporabi sanitarij si dijak umije, razkuži roke z razkužilom.



Razkužila so nameščena pred vsemi etažami, po celem dijaškem domu, pred
jedilnico.



Na pomembnih mestih v dijaškem domu so nameščena obvestila o pravilnem
umivanju in razkuževanju rok, nameščanju mask in vseh higienskih ukrepih v
času COVID-19.

3. Razkuževanje dijaškega doma


V dopoldanskem času čistilke počistijo sanitarne prostore, učilnice in hodnike,
po čiščenju opravijo razkuževanje.



Razkuževanje

ograj,

kljuk

in

ostalih

izpostavljeni

delov

opravijo

v

popoldanskem času tudi vzgojitelji.


Dijaki sami skrbijo za čiščenje in razkuževanje kljuk v svojih sobah.



Obvezno je prezračevanje sob in ostalih učilnic ob uporabi.

4. Prehranjevanje v dijaškem domu


V času koronavirusa je ukinjen sistem samopostrežbe hrane.



Dijaki pred jedilnico in razdelilnim pultom stojijo v vrsti tako, da upoštevajo varnostno
razdaljo (1,5 - 2 m).

Pred jedilnico vedno stoji vzgojitelj, ki nadzira higienske

ukrepe (varnostno razdaljo, razkuževanje rok pred vstopom v jedilnico, razdeljevanje
hrane in posedanje dijakov…).


Ob vstopu v jedilnico si dijaki razkužijo roke, vstopijo z masko, vzamejo hrano, ki
mo ju bodo razdelili in se usedejo na točno določeno mesto. Ob hranjenju dijaki
masko odstranijo in upoštevajo higienska priporočila.



Prehrano, pijačo in jedilni pribor (zavit v papirnati prtiček), skodelice na liniji delijo
kuharji in kuharske pomočnice

in pri tem obvezno uporabljajo masko ter si

razkužujejo roke, ob delitvi nosijo obvezno rokavice.


Obvezna uporaba maske v jedilnici velja tudi za dijake in ostale zaposlene, ki se
nahajajo v jedilnici.



Mize in stoli v jedilnici so razporejene tako, da dijaki pri vsakem obroku sedijo na
točno določenem mestu.



Po vsakem obroku si dijak ponovno namesti masko, odnese uporabljen pribor k
odlagalnemu pultu, pri tem upošteva varnostno razdaljo.



Kuharske pomočnice po vsakem obroku razkužijo mize in stole.

5. Pranje posteljnine


Dijaki naj uporabljeno posteljno perilo zložijo v velike vreče, ki jih zavežejo in
odnesejo na to določen prostor pred pralnico. V pralnico naj ne zahajajo.

Dijaški dom

gskš ruše

