
 

Protokol in načrtovanje aktivnosti, skladno s priporočili za bivanje v domu  za dijake 
Dijaškega doma Drava Maribor, za šolsko leto 2020/2021, v času razmer povezanih s 

COVID-19. 

1. ZDRAVSTVENE OMEJITVE  

V dijaškem domu lahko bivajo le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal).  

Ob vstopu v DD dijaki prinesejo podpisano izjavo Izjava staršev/dijaka* (priloga). Opomba: V 
primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam.  

Ves čas naj se v DD vzdržuje primerna medosebna razdalja (najmanj 1,5 metra).  

V primeru suma akutnih znakov, povezanih s COVID-19 pri dijaku, ravna DD v skladu z 

navodili in priporočili NIJZ in Protokola obravnave takšnega dijaka.  

Dijak je v primeru obolelosti za COVID-19 dolžan to sporočiti vzgojitelju in sodelovati pri 
epidemiološki preiskavi, kjer sodelujejo NIJZ, vodstvo doma, zdravstvena inšpekcija in drugi.  

2. INFORMIRANJE DIJAKOV IN ODGOVORNOST  

Dijaki so informirani glede ukrepov in njihovih sproščanj preko javnih medijev in domske 

spletne strani: www.drava.si. 

Protokol in načrtovanje aktivnosti v Dijaškem domu Drava Maribor v času trajanja COVID-19 
bodo objavljeni na domski spletni strani ter poslani po domski el. pošti in kanalih, ki jih 

uporablja vzgojitelj/vzgojiteljica za komunikacijo s skupino in starši.  

Higienska priporočila v času epidemije NIJZ so objavljena na vidnih mestih v vseh prostorih 
doma, kjer se nahajajo dijaki oz. zaposleni, s prikazom infografike:  

• Pravilna higiena kašlja  

• Nasveti za umivanje rok  

• Kaj lahko storim, da preprečim širjenje Korona virusa  

• Pravilna namestitev maske  

Dijaki so dolžni upoštevati Protokol, infografike ter navodila zaposlenih DD Drava Mb in se 
odgovorno vesti.  

3. IZVEDBA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA  

Izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa bo potekala v skladu z urnikom in priporočili, 

vezanimi na posamezni model, ki ga je predvidelo MIZŠ, ZRZŠ in NIJZ v času razmer, 
vezanih na COVID-19.  

V DD bivajo vsi vpisani dijaki. Dopustna je nastanitev več dijakov v sobi. 

http://www.drava.si/


 

3.1. DOMSKA PRAVILA 

Učenje poteka samo v sobah. 

Obiski v sobah niso dovoljeni. 

Učilnice in drugi skupni prostori se uporabljajo po razporedu, ki ga pripravi vzgojitelj, tako da 
je možnost stikov kar najmanjša in ob upoštevanju medsebojne razdalje. 

Dijaki so zadolženi, da sobo pogosto zračijo in čistijo. 

Odpadke dijaki ločujejo in jih sami odnašajo v ločevalne zabojnike. 

Podaljšani izhodi niso možni. 

V domu ne potekajo interesne dejavnosti, pri katerih ni možno zagotavljati varnostnih 
ukrepov. 

Dijaki se lahko zadržujejo pred domom, vendar morajo upoštevati varnostno razdaljo. 

Vzgojitelj vstopa v sobo pri pregledu prisotnosti na učnih urah, večerni prisotnosti ali po 

potrebi (nujni primeri). 

Svetovanje, pomoč pri učenju in drugo delo vzgojitelja z dijaki poteka na primerni razdalji. 
Vzgojitelji in dijaki pri tem nosijo maske, če ni mogoče zagotoviti zadostne medsebojne 
razdalje.  

3.2. UPORABA SKUPNIH SANITARNIH PROSTOROV 

Dijaki uporabljajo samo svoje sanitarije. 

V sanitarne prostore lahko vstopi hkrati samo en dijak. Pred vstopom dijak najprej preveri, ali 
so sanitarije proste, v primeru zasedenosti počaka pred njimi.  

Pred uporabo sanitarij in po njej si dijak umije roke. Na komunikacijskih točkah (pri vhodu, na 
etažah idr.) so vedno na razpolago razkužila. 

3.3 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ/DODATNA STROKOVNA POMOČ  

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh 
higienskih ukrepov, za preprečevanje virusa Covid-19. Izvaja se lahko za dijake v okviru iste 
skupine oz. na daljavo.  

 

 



 

3.4 VZGOJITELJI 

Vzgojno delo izvajajo zaposleni v DD Drava MB, v primeru odsotnosti, lahko tudi zunanji 
strokovnjaki v okviru nadomeščanja oz. študenti pedagoških študijskih programov.  

3.5 MEŠANJE DIJAKOV  

Dijaki iz različnih skupin se med seboj ne družijo. Obiski po sobah so prepovedani. 

3.6 GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI  

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oz. po telefonu ali preko računalniške 
oz. video povezave. Izjemoma lahko potekajo govorilne ure v domu ob doslednem 
upoštevanju vseh higienskih ukrepov.  

Vzgojno-izobraževalno delo poteka v skladu z LDN, Priporočili MIZŠ, CPI, ZRSŠ.  

4. PREHRANJEVANJE V DOMU 

V času koronavirusa je ukinjen sistem samopostrežbe hrane.  

Dijaki pred razdelilnico hrane stojijo v vrsti tako, da upoštevajo varnostno razdaljo .  

Pred razdelilnico hrane je vedno nameščeno razkužilo, dijaki in zaposleni si obvezno 
razkužijo roke. 

Prehrano in jedilni pribor (zaviti v papirnati prtiček) na liniji deli kuhinjsko osebje in pri tem 

obvezno uporabljajo masko ali vizir ter si razkužujejo roke. Vnos lastnega pribora ali posode 
sta prepovedana. 

Obvezna uporaba maske v jedilnici velja tudi za dijake in druge zaposlene, ki se prehranjujejo 
v domu. 

Mize in stoli v jedilnici so razporejeni tako, da pri vsaki mizi sedita samo dva dijaka oz. 

zaposlena. Ko je jedilnica polna, se zapre in se odpre, ko se stol sprosti. 

Mize se po vsaki uporabi razkužijo. 

V času kosila in večerje  vzgojitelji občasno pregledajo jedilnico in opozarjajo dijake na 
nepravilnosti. 

Hrana, pribor ali posoda se ne iznaša iz domske jedilnice, prav tako se ne prinaša  lastna. 

V jedilnici je prepovedana uporaba računalnikov in mobitelov. Čas zadrževanja v jedilnici je 

omejen na 15 minut. 

 



 

5. SPLETNA ORODJA  

Zaposleni in dijaki za delo uporabljajo  spletna orodja za katera je naše ministrstvo uredilo 
licence. ARNES zagotavlja dostop do naslednjih storitev: AAI (enotna avtentikacija in 

avtorizacija vseh zaposlenih in otrok);  spletni in poštni strežniki (el. pošta, spletne strani);  

  

Domska elektronska pošta:  ime.priimek@dddrava.si  

Vsi vpisani dijaki so seznanjeni z naslovom domske e-pošte (info@dddrava.si) in e-pošte 
vzgojitelja/vzgojiteljice. 

SEZAM in E-ASISTENT povezan z dijaki DD Drava Mb se uporablja za potrebe e-dnevnika, 

e-redovalnice, urnika, beleženja dogodkov, beleženja odsotnosti, komuniciranja s starši. Vpis 
v spletno okolje omogoča staršem in dijakom E-asistent.  

6. ZAŠČITNA OPREMA  

Vsi zaposleni in dijaki v dijaškem domu nosijo maske ali vizirje, ko se nahajajo izven sob.  

Dijak ne potrebuje maske v svoji sobi in pripadajočih sanitarnih prostorih. V skupnih prostorih 

uporabljajo maske dijaki in vse odrasle osebe. Vzgojitelji oz. zaposleni nosijo maske ali vizirje 
tudi ob vstopu v sobe. 

Dijaki si preberejo infografiko s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred uporabo 

ter po odstranitvi maske si temeljito umijejo ali razkužijo roke.  

Infografike se nahajajo ob vhodu, na stopniščih in ob kabinetih vzgojiteljev. 

Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikajo. Masko je 
treba občasno zamenjati.  

Zaposleni, ki imajo več stika z dijaki, lahko uporabljajo tudi vizirje (maske). 

7. OZNAČBE  

Označbe se nahajajo:  

- pred vhodom – črte, ki opozarjajo na 1,5 m razdalje  

- po potrebi trakovi (avla, stopnišče)  
- hodniki  

Označbe je potrebno upoštevati.  

  

mailto:info@dddrava.si


 

8. PREZRAČEVANJE IN RAZKUŽEVANJE  

Prostori se zračijo vsako uro. Razkuževanje se opravi pred in po dejavnosti.  

Pred in po aktivnosti se bodo razkužili tudi predmeti višje frekvence dotikanja (kljuke, pipe, 
ročaji…). 

Čistilke vsako jutro in pred odhodom (13,30) razkužijo vse kljuke v skupini, kabinetih in 

učilnicah. 

Računalnik se po vsaki uporabi razkuži. 

9. GIBANJE V DD 

Dijaki in zaposleni vstopajo v dijaški dom posamično z masko in  ohranjajo 1,5 m medsebojno 
razdaljo ter si ob prihodu v dom razkužijo roke. Razkužilo se nahaja ob vhodu v dom. 

Pri uporabi javnega prevoza je potrebno upoštevati navodila izvajalcev javnih prevozov.  

Starši, prijatelji in ostali spremljevalci ne hodijo v prostore dijaškega doma. Dijake počakajo 
izven šolskih prostorov, tudi zanje velja, da je na šolskih površinah prepovedano druženje v 
večjih skupinah.  

Ob vselitvi v dom je lahko v domu prisoten le en starš ali skrbnik. 

Po stopniščih in hodnikih se gibljejo po desni in med seboj držijo razdaljo min. 1,5 m. 

Rekreacija poteka v prostorih telovadnice in fitnesa pod vodstvom mentorja, v primeru lepega 
vremena in primernih temperatur tudi na prostem. 

9.1 ZUNANJI OBISKOVALCI  

V dijaški dom vstopajo samo dijaki in zaposleni, preostali le z utemeljenim razlogom, po 
predhodni najavi, z obrazno masko in v skladu z navodili doma (obvezno evidentiranje 

obiskovalca v recepciji doma in zagotovljeno spremstvo predstavnika šole).  

10. UČILNICE, SEDEŽI, ŠOLSKE POTREBŠČINE  

V učilnice se dijaki usedejo po navodilu vzgojitelja. Na hodnikih, v avli in sanitarijah je 
možnost razkuževanja rok.  

Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo.  

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na zemljišču  in v objektu dijaškega doma ni dovoljeno.  

  



 

11. KNJIŽNICA - UČBENIKI, IZPOSOJENE KNJIGE IN OSTALO  

Delovanje domske knjižnice je urejeno tako, da se upoštevajo higienski ukrepi za 
preprečevanje virusa. Dijaki in zaposleni si lahko knjižno in drugo gradivo izposodijo v času 

uradnih ur.  

Gradivo je razkuženo. Ko dijaki in zaposleni gradivo vrnejo, se gradivo pusti odležati 3 dni, 
preden gre ponovno v obtok, kar se bo označili z datumom.  

Zaposleni izvajajo nadzor nad številom uporabnikov. 

Knjižnica se redno zrači.  

12. SVETOVALNA SLUŽBA  

Svetovalna služba opravlja svoje delo tako kot pred pandemijo Covid-19 in je na razpolago 

dijakom in staršem po predhodnem dogovoru. Obvezna je uporaba maske in razkuževanje.  

13. MOBITELI, RAČUNALNIKI  

Dijaki uporabljajo v prostem času svoj telefon  ali računalnik in si ga med seboj ne izposojajo. 

14. SKUPNE SANITARIJE  

V sanitarijah se lahko zadržujeta največ dve osebi na primerni razdalji. V sanitarijah je na 
razpolago tekoča voda, milo, papirnate brisače za enkratno uporabo in razkužilo.  

Dijaki uporabijo le lastne sanitarije kjer bivajo. 

Sanitarije se redno zračijo in čistijo.  

15. MOREBITNA KARANTENA  

15.1 KARANTENA ZA DIJAKE POSAMEZNEGA VZGOJNE SKUPINE 

V primeru epidemiološkega stanja lahko pride do situacije, ko je potrebna karantena za dijake 
posamezne vzgojne skupine. Za dijake takšne vzgojne skupine dijaški dom za določeno 

obdobje organizira vzgojno delo na daljavo.  

V primeru dela na daljavo vzgojitelji in dom vodijo evidenco vključevanja dijakov v pouk na 
daljavo. Če se posamezni dijak ne vključuje v izvajanje pouka na daljavo vzgojitelj z njim 
vzpostavi stik in poskuša ugotoviti ter odpraviti razloge.  

15.2 KARANTENA ZA VSE DIJAKE DIJAŠKEGA DOMA  

V primeru epidemiološkega stanja lahko pride do situacije, ko je potrebna karantena za vse 
dijake doma. Ravnatelj doma vse informacije, ki so vezane na potrebne ukrepe v zvezi z 



 

zapiranjem doma, takoj, ko zanje izve, posreduje MIZŠ po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 
101 oz. na el. naslov, ki bo objavljen na spletni strani MIZŠ.  

V primeru dela na daljavo vzgojitelji vodijo evidenco vključevanja dijakov v vzgojno na 

daljavo. Če se posamezni dijak ne vključuje v izvajanje vzgoje na daljavo, vzgojitelj z njim ali 
z njegovimi starši oz. zakonitimi zastopniki vzpostavi stik in poskuša ugotoviti in odpraviti 
razloge.  

Avgust, 2020. 

      Ravnatelj 

  Ivan Sagadin  

 

 

  



 

Izjava  dijaka/dijakinje pred vstopom  v Dijaški dom Drava Maribor 

Dijak/dijakinja: …………………………………………………………………………………….. 

1. V zadnjih 14 dneh nisem imel/imela kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna 

temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja 

zraka), diareja oz. je bil v tem obdobju zdrav;  

2. V zadnjih 14 dneh nisem bil/bila v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

3. Ob prihodu v dom se zavedam, da moram spoštovati Pravila: nošenje maske (razen v sobi), upoštevam 

razdaljo med osebami, ki je 1,5 m, umivanje in razkuževanje rok, ne sprejemam obiskov v sobah… 

4. Upošteval/upoštevala bom vsa navodila, ki mi jih poda uradna oseba v dijaškem domu.  

5. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri 

osebi, ki je z mano bivala v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bom obvestila recepcijo in 

posredno tudi NIJZ. 

6. Redno si bom umival/umivala in razkuževal/razkuževala roke. 

7. Seznanjen/seznanjena sem z vsemi pravili in protokoli, ki veljajo v času Coronavirusa in s i jih bom  

prebral/prebrala na spletni strani DD Drava MB: www.drava.si. 

 

Kraj in datum:…………………………………………………………………………………………  

Podpis:…………………………………………………………………………………………………. 

Za mladoletne podpiše starš ali skrbnik:……………………………………………….. 

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 i n 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 

 

 

 

  

http://www.drava.si/


 

Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta  

Spoštovani starši,  

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate 
naslednje: 
 

1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS -CoV-2. 
 

2. Otroku ni bila odrejena karantena. 

 

3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.  
 

4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba  
s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma. 

 

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS -CoV-2  
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok 

bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega 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 otrok omeji 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.  

 

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 

 

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS -

CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom. 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

