Splošni higienski ukrepi

Za zaščito pred okužbo s SARS-CoV-bomo morali v šoli dosledno izvajati splošne higienske
ukrepe:
• Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma.
• 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 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 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 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.
• Pred hranjenjem naj si dijaki svojo klop (mizo) obrišejo z alkoholnimi robčki ali papirnato
brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70%etanol) in naredijo pogrinjek z brisačko za
enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. S čistimi rokami naj si
previdno odstranijo masko ter jo zavržejo v koš za odpadke oz. če je pralna shranijo v vrečko.
Pred hranjenjem naj si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju naj
si ponovno umijejo ali razkužijo roke ter s čistimi rokami nadenejo masko.

