
Ta dokument predstavlja dopolnitev Pravilnika o domskem redu dijaškega doma GSKŠ Ruše 
(pravilnik z dne 2. 9. 2019). Dopolnitev se uporablja za šolsko leto 2020/21 oz. za trajanje 
razmer povezanih s COVID-19. Po potrebi oz. spremembi potrebnih ukrepov se hišni red oz. 
pravila v dijaškem domu urgentno dopolnjuje, spreminja. Z aktualnimi pravili se sprotno 
obvešča uporabnike.  

 
Dnevni urnik življenja v DIJAŠKEM domu - Dopolnitev 

hišnega reda v casu  od 1. 9. 2020 dalje -  HIŠNI RED 
 

Za model delovanja dijaških domov B-DD 
 

 
Zaposleni, dijaki in vsi prisotni v DD GSKŠ Ruše morajo upoštevati Splošna 
navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19, ki jih priporoča 
NIJZ: 
 
• Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 
 
• Redno razkuževanje rok. 
 
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim 
razkužilom za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 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/razkuževanju kože. 
 
• Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po 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. 
 
• Razen dijakov in strokovnih delavcev  naj 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 naj starši/dijaki opravijo 
po telefonu ali preko računalniške povezave. 
 



 

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

 Dijaki so nastanjeni v sobah.  

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

lastnih sobah in pripadajočih sanitarnih prostorih. 

 V dijaškem domu lahko bivajo samo zdravi dijaki. 

 V skupnih prostorih nosijo maske vse odrasle osebe, dijaki, vzgojitelji in vsi 

zaposleni. 

 V času učnih ur poteka učenje v svojih sobah, razen za 1. letnike, kjer učenje 

poteka v točno določenih učilnicah, kjer so dijaki razporejeni po razredih (upoštevanje 

varnostne razdalje). Po uporabi učilnice vzgojitelji razkužijo delovne površine in 

stole. 

 Obiski v sobah niso dovoljeni. 

 Obiski zunanjih obiskovalcev v sobah pri dijakih niso dovoljeni, ostale načrtovane 

obiske izvedemo po dogovoru. 

 Dijaki so zadolženi, da sobo večkrat dnevno temeljito prezračijo in pogosteje 

čistijo. 

 Učilnice in ostali skupni prostori so zaklenjeni, uporabljajo se po razporedu, tako, 

da je možnost stikov kar  najmanjša. V njih se ves čas zagotavlja zadostna 

medosebna razdalja. Učilnice lahko odklene samo vzgojitelj in nadzira učenje, 

ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil. 

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

domom. 

 Podaljšani izhodi niso možni. 

 Interesne dejavnosti so organizirane tako, da upoštevamo varnostno razdaljo 1,5 - 

2 m, priporočena izvedba je zunaj, na prostem, v naravi. 

 Skupinske dejavnosti in drugi dogodki se lahko organizirajo le, če so zagotovljeni 

ustrezni higienski ukrepi in brez zunanjih udeležencev. 

 Dijaki se lahko zadržujejo pred dijaškim domom, vendar morajo upoštevati varnostno 

razdaljo in ostala higienska navodila za preprečevanja okužb. 

 Vzgojitelji lahko vstopijo v dijaške sobe z masko, upoštevajo varnostno razdaljo. 

 Svetovanje, pomoč pri učenju in drugo delo vzgojitelja z dijaki poteka na 

primerni razdalji v učilnicah. Vzgojitelji in dijaki pri tem nosijo maske. 

 V dopoldanskem času je dijaški dom zaklenjen, dežurni dopoldanski vzgojitelj je 

na razpolago vsem dijakom, ki se zaradi zdravstvenih razlogov vrnejo v dijaški 

dom, oziroma ostanejo v njem. Dijak je lahko v dijaškem domu samo z dovoljenjem 

vzgojiteljev. 



 V primeru, da dijak zboli, vzgojitelji pokličejo starše, da pridejo po njega, medtem 

dijak počaka v bolniški sobi. 

 V času širjenja virusa COVID-19, gredo bolni dijaki domov, še isti dan, ko zbolijo 

oziroma se pojavijo prvi znaki bolezni. Domov jih odpeljejo starši oziroma 

skrbniki. 

 V primeru kroničnih obolenj, zaradi katerih bi dijak morebiti ostal v dijaškem 

domu, se matični vzgojitelj  pogovori s starši, oziroma že na začetku šolskega leta od 

staršev pridobi zdravniško potrdilo.  

 Uporaba računalnikov se omeji na dijake, ki ne razpolagajo s svojim 

računalnikom, računalniki se redno razkužujejo. 

 Delovanje domske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe pri 

širjenju virusa. 

 Dijaki si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov ne izmenjujejo 

oziroma  izposojajo oziroma jih pred uporabo vedno razkužijo. 

 

 

2. Uporaba skupnih sanitarnih prostorov 

 V sanitarne prostore vstopajo dijaki posamično, oziroma upoštevajo varnostno 

razdaljo. Pred vstopom v sanitarije zato dijak najprej preveri, ali so sanitarije proste. 

Če so zasedene, počaka v vrsti pred sanitarijami (upošteva varnostno razdaljo). 

 Dijaki naj uporabljajo samo sanitarije na matični etaži. 

 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 

 Obroki bodo potekali po nastavljenem urniku oziroma razporedu. 

 Ukinjen je sistem samopostrežbe solate in juh. 

 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, nadenejo rokavico za enkratno 

uporabo, vstopijo z masko, vzamejo hrano, ki mu ju bodo razdelili in se usedejo na 

pripravljena mesta. Ob hranjenju dijaki masko odstranijo in upoštevajo higienska 

priporočila. Rokavico odvržejo v koš. 

 Prehrano 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 vse, ki se nahajajo v jedilnici. 

 Mize in stoli v jedilnici so razporejene tako, da se upošteva varnostna razdalja. 

 Po vsakem obroku si dijak ponovno namesti masko, odnese uporabljen pribor k 

odlagalnemu pultu, pri tem upošteva varnostno razdaljo. 

 Kuharske pomočnice razkužujejo 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.  

 

 

6. Sodelovanje s starši oziroma skrbniki 

 Govorilne ure in pridobivanje informacij s strani staršev potekajo po telefonu ali  

spletu, izjemoma osebno z doslednim izvajanjem higienskih ukrepov. 

 Roditeljski sestanki vzgojnih skupin bodo organizirani preko spleta. 

 

 

  



7. Obravnava primera 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. Dijak počaka starše ali skrbnike v 

izolaciji – v bolniški sobi, nosi masko. Uporablja samo sanitarije in umivalnik ob 

bolniški sobi. 

 Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo 

vodstvo dijaškega doma. 

 Če zboli vzgojitelj ali kdo izmed zaposlenih z vročino in znaki akutne okužbe 

dihal, se umakne iz delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. 

 

 

8. Karantena skupine dijakov 

 Če je v dijaškem domu potrjena okužba z novim korona virusom pri dijaku ali 

zaposlenih, epidemiološka služba pripravi oceno tveganja. 

 Na podlagi ocene tveganja se za ljudi, ki so imeli tesne stike z bolnikom, predlaga 

karantena na stalnem ali začasnem naslovu za 14 dni od zadnjega stika. 

 Če je npr. COVID-19 potrjen pri dijaku, NIJZ glede na položaj po navadi predlaga 

karanteno za ves oddelek. O začetku karantene jih obvesti epidemiološka služba. 

 Odločbo za karanteno osebe prejmejo po pošti z Ministrstva za zdravje oz. jim jo 

vroči policija.  

 Če dijaka testirajo v času karantene, se kljub negativnemu izvidu karantena ne 

prekine oziroma se trajanje karantene ne skrajša. 

 Če ima dijak, za katerega je odrejena karantena, sorojenca, za katerega ni bila 

odrejena karantena, lahko ta normalno biva v domu ob izvajanju karantene na 

priporočen način. 

D i j a š k i   d o m   gskš ruše 

 
Pravila oz. hišni red se glede na razmere oz. ukrepe povezane s preprečevanjem okužbe s 
COVID-19 lahko sproti ustrezno prilagaj. O ukrepih, prilagoditvah, dopolnitvah se obvešča 
uporabnike dijaškega doma. 
 

Ruše, 1. september 2020   Ravnatelj GSKŠ Ruše 
                                                                                 Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 

 

       ________________________ 


