Navodila maturantom Vegove Ljubljana
v obdobju opravljanja poklicne in splošne mature 2020
oz. v času nevarnosti zaradi okužbe s covid-19
SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI V ČASU OPRAVLJANJA MATURE
Za zaščito maturantov in delavcev šole pred okužbo s koronavirusom je potrebno izvajati vse
splošne higienske ukrepe (priporočila in navodila NIJZ, MIZŠ in DIC):
•

Pouk naj obiskujejo le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal).

•

Maturantje lahko vstopijo v šolo samo skozi glavna vrata na Vegovi ulici od 8.15 dalje.

•

Ko pridejo v šolo prvič na pisni maturitetni izpit, ponovno prinesejo podpisano enkratno
izjavo o svojem zdravstvenem stanju - Priloga. Če je dijak polnoleten, izjavo izpolni in
podpiše sam. Dijaki izjavo oddajo tistemu, ki bo prvega dne pisnih maturitetnih izpitov
(24. 8.) v izpitnem prostoru nadzorni učitelj.
Brez te izjave kandidat ne more pristopiti k opravljanju maturitetnih izpitov.

•

Ves čas po vstopu v šolo naj maturantje upoštevajo zadostno medosebno razdaljo (vsaj 1,5
do 2 metra). Ob vstopu v šolo in na hodnikih morajo vse do izbrane učilnice nositi masko.
V razredu med izpitom jo lahko odložijo. Nadenejo si jo, če se jim mora nadzorni učitelj
približati oz. ko odidejo iz učilnice.

•

Zbiranje v skupinah na celotnem območju šole (pred šolo, v avli, na hodnikih in pred
učilnicami) ni dovoljeno.

•

Maturantje naj se do določene učilnice sprehodijo po označenem koridorju.

•

Kandidati naj vstopajo v izpitne prostore s predpisano medsebojno razdaljo, kar velja tudi
za izstopanje.

•

Na mizi ima kandidat lahko le dovoljene pripomočke, masko in vrečko zanjo ter vodo.
Vsak maturant naj prinese s seboj vse dovoljene pripomočke za posamezen pisni izpit.
Šolskih potrebščin in pripomočkov naj si dijaki med seboj ne izposojajo.

•

Dijak se identificira tako, da na levi zgornji rob mize položi svojo osebno izkaznico.
Nadzorni učitelj jo brez dotikanja preveri. Če bo dijak opravljal izpit z masko na obrazu,
naj jo za identificiranje za kratek čas odmakne z obraza.

•

Po zaključku izpita kandidati izpitne pole položijo na rob svoje mize.

•

Po opravljenem izpitu naj maturantje iz šole odhajajo posamično, pri tem naj ohranjajo
primerno medosebno razdaljo. Zadrževanje v skupinah oz. druženje pred šolo ni
dovoljeno.

•

Ker se bodo izpitni prostori pogosto zračili, naj kandidati nosijo oz. prinesejo s seboj
primerna oblačila.

•

Maturantje lahko med odmorom pojejo malico, ki so jo prinesli s seboj.

•

Maturantje naj si redno in temeljito umivajo ali razkužujejo roke. Umivanje ali
razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju
drugih površin, na katerih je potencialno lahko prisoten virus.

•

Ne dotikajte se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

•

Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos
s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po
vsaki uporabi odvržete med odpadke in si nato umijete roke z milom in vodo.

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA KANDIDATA S SIMPTOMI COVID-19
Če med maturitetnimi izpiti kandidat zboli in ima vročino ter druge znake akutne okužbe
dihal, se ga napoti domov. Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora
počakati starše ali skrbnike, naj počaka v izolaciji v kletni učilnici K 7. V tem času lahko
uporablja samo sosednje sanitarije, kamor naj zdravi dijaki ne hodijo. Dijak naj v času, ko
čaka na starše ali skrbnike, če je mogoče, nosi masko. Če je pri dijaku nato potrjena
okužba s covid-19, starši dijaka o tem obvestijo šolo, ta pa NIJZ, ki vodi epidemiološko
preiskavo.

Ravnatelj dr. Uroš Breskvar

Ljubljana, 18. 8. 2020

Priloga

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi
ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

____________________________________________ (ime in priimek)
1. v zadnjih 14 dneh nisem imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna
temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek
pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav;
2. v zadnjih 14 dneh nisem bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
3. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok/bom ostal
doma.
Kraj in datum: ___________________________________
Podpis: ________________________________________
Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z vami
biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike z drugimi
ljudmi. Če je ste bolan-i, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega/svojega izbranega ali dežurnega
zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste
nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.
Priporočamo vam, da omejite stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi
kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek
bolezni. Druženje mladostnikov namreč poveča tveganje za okužbo mladostnikov.

Osnovne informacije o COVID-19
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19.
Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni.
Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo,
nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80%
okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek
potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi,
kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd.
Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno
mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za
prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi
ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša
dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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