
 

PRAVILA BIVANJA V DŠD KRANJ  
V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA SARS-COV-2 

 
Za zaščito dijakov, študentov, uporabnikov in zaposlenih v domu pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno 
zagotoviti primerne pogoje ter doseči dosledno izvajanje vseh splošnih in dodatnih higienskih ukrepov. 

KLJUČNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA SO POGOSTO IN TEMELJITO UMIVANJE ROK, HIGIENA 
KAŠLJA IN VZDRŽEVANJE PRIMERNE RAZDALJE DO DRUGIH. V primerih, ko razdalje zaradi delovnega 
procesa ni možno vzdrževati, je obvezna uporaba zaščitne maske. 

 
I. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 

 
- Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po 

vsakem prijemanju kljuk – npr. pri vstopanju in izstopanju, pri odhodu na stranišče in prihodu s 
stranišča, pri dotikanju ograje na stopnišču, stikal in drugih površin, ki se jih dotikajo tudi drugi. 

- Ne dotikamo se obraza (oči, nosu, ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 
- Vzdržujemo zadostno medsebojno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 m. 
- Upoštevamo pravilno higieno kašlja: preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s 

papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava. 
- Papirnat robček po uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom in vodo. 

Spremljanje zdravstvenega stanja 

V dom se lahko vrnejo le zdravi dijaki, ki prinesejo izpolnjeno in podpisano izjavo staršev, polnoletni dijaki 
izjavo izpolnijo in podpišejo sami. 

Zdravstvene omejitve 

Strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za vrnitev dijakov v šole ob ponovnem 
odprtju. V primeru, da je v družini v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima 
zdravstvene omejitve, dijaku odsvetujejo vrnitev v šolo. Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim 
zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine. 

Zaščitna oprema 

Nošenje mask je obvezno, kadar zaradi delovnega procesa ni možno vzdrževati razdalje najmanj 1,5 m. Dijaki 
bodo za čas bivanja v domu prejeli maske (ena maska na dan), ki jim jih bodo razdelili vzgojitelji vsak teden, 
glede na število dni prisotnosti dijaka v tekočem tednu. 

Pri nošenju mask je potrebno upoštevati navodila NIJZ: Pred uporabo in po odstranitvi maske moramo vedno 
temeljito umiti roke ali jih razkužiti. Maska mora segati od korena nosu do predela pod brado, med 
nošenjem se je ne dotikamo.  

Splošno o uporabi mask in navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske lahko preberete na povezavi 
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask. 

 
 
 
 
 

https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask


II. DOMSKA PRAVILA 

Vstopanje v dijaški dom 

Dijaki, študenti, zaposleni in ostali v dom vstopajo posamično in pri tem ohranjanjo 1,5 – 2-metrsko 
medsebojno razdaljo ter si ob vstopu v dom obvezno razkužijo roke. Razkužilo se nahaja desno na steni ob 
vhodu v dom. 

Namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v domu 

- Dijaki so nastanjeni v enoposteljne sobe (v vsaki sobi je samo po en dijak). 
- Učenje poteka samo v sobah. 
- Obiski po sobah niso dovoljeni. 
- Učilnice, računalnica, čajne kuhinje in ostali skupni prostori so zaklenjeni. 
- Dijaki so zadolženi, da sobe vsakodnevno zračijo in pogosto čistijo. 
- Dijaki vsak dan izpraznijo koše za smeti v sobah in ločujejo odpadke. 
- Zaščitne maske se odlagajo v posebne koše z ustrezno oznako. 
- Podaljšanih izhodov ni, vsi dijaki so v domu do 21. ure. 
- V domu ne potekajo interesne dejavnosti, pri katerih se dijaki družijo. 
- Vzgojitelji praviloma ne vstopajo v dijaške sobe, razen v nujnih primerih. 
- Svetovanje, pomoč pri učenju in drugo delo vzgojitelja z  dijaki poteka na primerni razdalji; če le-te ni 

mogoče vdrževati, morajo tako dijaki kot zaposleni uporabiti zaščitne maske. 
- Dijaki se posamično lahko zadržujejo v prostorih doma in na zunanjih igriščih, v družbi ostalih pa pod 

pogojem, da ohranjajo razdaljo 1,5 – 2 m. Druženje in zadrževanje v skupinah z neposrednimi 
kontakti ni dovoljeno. 

Uporaba skupnih sanitarnih prostorov 

- V sanitarne prostore in umivalnice  lahko vstopa naenkrat samo po en dijak. Pred vstopom zato dijak 
najprej preveri, ali so sanitarije oz. umivalnice proste. Če so zasedene, počaka na hodniku. 

- Pred uporabo sanitarij in po njej si dijak temeljito umije roke. 
- Razkužilo za roke je na razpolago v vzgojiteljskih sobah, v jedilnici, na upravi in na vhodu v dom. 

Domska jedilnica 

- V času epidemije je omejen sistem samopostrežbe hrane. 
- Pred prihodom v jedilnico si je treba vedno umiti roke z milom in vodo in nadeti zaščitno masko. 
- Dijaki pred razdelilno linijo v jedilnici stojijo tako, da upoštevajo razdaljo najmanj 1,5 m. 
- V jedilnici je vedno nameščeno razkužilo, da si dijaki in zaposleni lahko pred razdelitvijo hrane roke 

tudi razkužijo. Prav tako je treba umiti in/ali razkužiti roke po odhodu iz jedilnice. 
- Kosi kruha bodo na liniji pripravljeni po dva in zaviti v papirnat prtiček, pripravljen in zavit bo tudi 

jedilni pribor. 
- Mize in stoli v jedilnici so razporejeni tako, da pri vsaki mizi sedita največ dva dijaka ali zaposlena, 

priporočljivo pa je, da sedi vsak sam. 
- Če so vse mize zasedene, počakajo dijaki na prosto mizo v vrsti pred jedilnico, medsebojna razdalja 

naj bo najmanj 1,5 m. 
 

Urnik delitve obrokov 
 

 DIJAKI CENTER KORAK KITAJSKI ŠPORTNIKI 

ZAJTRK 7.00 – 7.30 8.00 – 8.30 7.30 – 8.00 

KOSILO 13.00 – 13.30 12.15 (12.30) – 13.00 12.00 – 12.30 

VEČERJA 19.30 – 20.00 -  19.00 – 19.30 

Po potrebi (glede na urnik dijakov) bomo ure delitve obrokov spremenili oz. prilagodili. 



III. DRUGI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM 

 
Čiščenje in razkuževanje prostorov 
 
Čistilke v domu redno čistijo in razkužujejo predmete, ki se jih pogosto dotikamo (kljuke, stikala, pulti, 
dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe umivalnikov, mize v jedilnici). 
 

Koše za smeti v skupnih prostorih čistilke izpraznijo enkrat na dan. Vreče v koših, v katere se odlagajo maske, 
morajo biti po odstranitvi zavezane, vložene v še eno vrečko in opremljene z datumom zaprtja. Na 
nedostopnem mestu bodo shranjene vsaj 72 ur, potem se bodo odstranile med mešane odpadke. 
 
Pranje perila in posteljnine 
 
Dijaki dobijo za čas bivanja v domu domsko posteljnino, ki jo prevzamejo ob prihodu. 
 

Posteljnina se bo menjala vsak teden. Ko dijak konec tedna dom zapusti, vrne posteljnino v domsko pralnico 
in ob ponovnem prihodu dobi svežo. 
 

Za pranje perila sta na razpolago pralni in sušilni stroj na žetone. Žetone je možno kupiti v tajništvu ali na 
recepciji. 
 
 

IV. UKREPI V PRIMERU ZNAKOV BOLEZNI S SUMOM NA COVID-19 

Če dijak zboli z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. Za pot domov naj ne 
uporablja javnega prevoza. Če mora počakati starše ali skrbnike, počaka v izolaciji (soba 113). Dijak v času, ko 
čaka starše ali skrbnike, nosi zaščitno masko. 

Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo dijaški dom in šolo. Dijaški dom 
obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko raziskavo se išče izvor okužbe in identificira 
kontakte oz. osebe, ki so bile v stiku z obolelim dijakom v času kužnosti doma, v šoli ipd. Pričetek kužnosti je 
dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje, da v času inkubacije oboleli spremljajo svoje zdravstveno stanje 
ter posredujejo seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbo o karanteni. 

Če zboli vzgojitelj ali drug zaposleni z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in 
pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je test na COVID-2 pozitiven, o tem obvesti ravnateljico  doma. 
Dijaški dom obvesti NIJZ, ki začne z epidemiološko preiskavo.  

Prostore dijaškega doma, kjer se je gibal oboleli dijak, vzgojitelj oziroma drugi zaposleni, se temeljiti očisti in 
dezinficira. 

Splošna navodila za osebe, ki zbolijo  sumom na COVID-19, so dostopna na spletni  strani NIJZ. 
 

V. ODGOVORNOST DIJAKOV 

Pred prihodom v dom morajo dijaki s podpisi potrditi, da so seznanjeni s pravili bivanja in da jih bodo 
dosledno spoštovali in izvajali. Dijaku, ki se teh pravil ne drži in s tem ogroža zdravje drugih, se izreče vzgojni 
ukrep v skladu z domskimi pravili. 

 

Ta pravila bivanja veljajo, dokler so v veljavi ukrepi za preprečitev širjenja epidemije. V primeru novih navodil in 
priporočil NIJZ bomo pravila sproti dopolnjevali in o spremembah informirali dijake, njihove starše in domske zaposlene. 

Kranj, 13. 5. 2020       Ravnateljica DŠD Kranj: 

         prof. Judita Nahtigal 


